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Dagsorden:
1. Samarbejdsaftale om brug af motionslokalet og styrkeløftlokalet
Der blev først fremlagt følgende retningslinjer fra Søren Jochumsen. Retningslinjer, der var
udsendt til mødedeltagerne inden mødet:
”Adgang: Der vil i Motionsrum være adgang for brugere fra HSK, ES samt medlemmer af andre foreninger i
Kampsportscentret. Medlemskab af andre klubber i Kampsportscentret er forudsætning for adgang til
Motionsrum. Brikker til Motionsrum kan bestilles hos ES via udøvernes respektive klubber. Alle brugere skal
godkendes af ES inden tildeling af brik. Horsens Styrkeløft kan aflåse deres anviste klublokale (Styrkerum) i
tidsrummet kl. 16.00-20.00 til klubbens egen træning, så der kun er adgang for klubbens medlemmer med
brik. Ønsker andre at få adgang til HSK’s lokaler skal dette bookes via Forum Horsens webportal, som de
andre klublokaler i Kampsportscentret. ES har adgang til både Motionsrum og Styrkerum i forbindelse med
morgentræning mandag og onsdag morgen. Morgentræner får adgang til HSK’s lokaler via brik. ES har det
overordnede ansvar for indretning, service og evt. renoveringer af lokale og udstyr i Motionsrum. Der
samarbejdes med brugerne af lokalet om dette. HSK har ansvar for indretning, service og evt. renoveringer i
Styrkerum. ES har ansvar for revidering af brikadgang 1 x årligt før sommerferien. Holdtræning: ES
ophænger samlet plan for ES-holdtræninger i Motionsrum. Holdtræning har fortrinsret til lokalerne, men der
kan trænes af andre brugere i samme tidsrum, såfremt der er plads i lokalerne. Ved hold- og morgentræning
vil der være ansvarlig træner med i lokalerne. Økonomi: ES har ansvar for indkøb og reparation af materiel i
Motionsrum. HSK har ansvar for indkøb og reparation af materiel i Styrkerum. Forum Horsens har ansvar for
konto med indtægter fra andre brugere af lokalerne, som udelukkende skal bruges til indkøb af nye
materialer samt renovering af bestående. Der indbetales 200 kr./år for hver brikindehaver, der har adgang
til Motionsrum. Udgifter indkræves via brikindehavernes respektive klubber. Såfremt der ikke indbetales
som aftalt lukkes brikker til Motionsrum. Rengøring: Forum Horsens foretager gulvrengøring 1 x ugentligt i
Motionsrum. ES har ansvar for rengøring af maskiner og andet udstyr i Motionsrum. HSK har ansvar for
rengøring i Styrkelokale.”
Herefter fremlagde Christoffer, Eva og Jørgen to muligheder for retningslinjer for brug af motionsrum og
styrkeløft lokale:
”Mulighed 1.
· HSK fjerne alle ting fra motionsrummet. Det overgår her til ES til indretning og køb af maskiner samt
rengøring.
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· Brikker til styrkerum (med gennemgang igennem motionsrum) bestilles, styres og lukkes af HSK formand i
samarbejde med ansatte i Forum.
· Styrkerummet bliver lukket for alle der ikke er medlem af HSK i hele kampsport centerets åbningstid. Hvis
styrkerum bookes, er dette uden udstyr og alt skal fjernes og stilles pænt tilbage efter brug af lokale.
Mulighed 2.
Adgang:
· Der vil i motionsrummet være adgang for brugere fra HSK, ES. Hvis andre i kampsport centeret ønsker
adgang kræver dette et medlemskab af enten HSK eller ES.
Brikker til motionsrum/styrkerum:
· Hvis et medlem af ES så bestilles det gennem Søren Jochumsen. Hvis et medlem af HSK bestilles dette
gennem klubbens formand. Alle nøglebrikker revideres af egen (Klub)
· Styrkelokalet er lukket alle dage mellem 16.00-21.00 således det kun er medlemmer af HSK der har
adgang. Ønsker andre klubber at få adgang til lokalet udover ES er dette uden udstyr, udstyret skal således
fjernes og sættes tilbage efter brug.
· Ansvaret om indretning af motionsrummet tilfalder ES og HSK i et samarbejdes med træner og
klubmedlemmer.
· ES står for rengøring/renovering af egne maskiner samt holde styrkerummet pænt efter brug. Hvis der er
konstateret at et hold ikke har ryddet op efter sin træning, vil dette i færreste fald kunne udløste karantæne
til holdet.
· HSK står for rengøring af styrkelokale samt renovering af egne maskiner. Og kan på samme måde få
karantæne ift. Klubbens vedtægter.
· Der kan ikke tilfalde fortrinsret på indretning til motionslokalet da maskinerne er ejet af begge parter.
· Ved alle ES-træning skal der være en træner til stede i styrkelokalet under træning.
Økonomi:
· Alle parter Sørger for egne maskiner i motionsrummet. Hvis der ønskes nye ting til motionsrummet så som
anlæg, højtalere, osv. Betaler begge parter en andel.
· Der må ikke laves særaftaler med andre foreninger i kampsport centeret. Hvis deres medlemmer ønsker at
træne i motionsrummet, skal de være medlemmer af ES eller HSK.”
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Herefter blev de to forskellige retningslinjer vendt og drejet, og vi endte med at blive enig om HSK’s
mulighed 1 med tilføjelser fra mulighed 2.
Derfor lyder den endelig aftale mellem Elite Sport Horsens, HSK og Jørn Juul således:
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HSK fjerne alle ting fra motionsrummet. Det overgår her til ES til indretning og køb af maskiner
samt rengøring.
ES får egen indgang og depotrum, ved at HSK opdeler det store depotrummet.
Brikker til styrkerum (med gennemgang igennem motionsrum) bestilles, styres og lukkes af HSK
formand i samarbejde med ansatte i Forum.
Styrkerummet bliver lukket for alle, der ikke er medlem af HSK i hele kampsport centerets
åbningstid. Hvis styrkerummet bookes, er dette uden udstyr, og alt skal fjernes og stilles pænt
tilbage efter brug af lokale.
HSK står for rengøring af styrkelokale samt renovering af egne maskine
Der må ikke laves særaftaler med andre foreninger i kampsport centeret. Hvis deres medlemmer
ønsker at træne i motionsrummet, skal de være medlemmer af ES. Hvis medlemmer fra andre
foreninger i kampsportscenteret ønsker at bruge styrkeløft lokalet, skal de være medlem af HSK.
HSK’s medlemmer må ikke bruge motionslokalet med mindre, de er medlem af ES.

Der kommer selvfølgelig en overgangsperiode, men vi formoder, at aftalen træder i kraft efter
sommerferien i august 2021. HSK er allerede gået i gang med at bortskaffe inventar, så der bliver skabt
plads til at ES kan skabe deres ideelle klubmiljø og indretning.
Denne endelig aftale skal gerne give ro til at ES’ medlemmer og HSK’s medlemmer kan fordybe sig i deres
træning og klubmiljø.

