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Orientering fra EBIC ved EIF’s møde den 08.05.
Der er fra EIF’s side, et stort ønske om at lægge en udførlig orientering omkring nuværende drift af EBIC (hallerne) ud
på EBIC’s hjemmeside således at alle brugere får indsigt i hvorfor driften i EBIC er som den er. Gennemgang af de
økonomiske rammer for hallerne på EIF’s møde, er hermed refereret, og vil være at finde på EBIC’s hjemmeside.
1. Evaluering af et år med reduceret åbningstider i cafeteria & afdelingernes klublokaler.
Generelt er klubberne glade for ordningen med klublokalerne. Et forslag som kom fra foreningerne selv, for
at hjælpe EBIC med den økonomiske underskud som en drift af et cafeteria giver, til hele centret.
På den positive side har dette bl.a. medført mere klubliv i de enkelte afdelinger, og for et væsentlig mindre
beløb, kan klubbens medlemmer så købe sig noget at drikke i klublokalerne. Der efterlyses dog mere klarhed
over hvornår salg fra cafeteriet er åben/lukket således, at brugerne ved præcist hvornår dette er muligt, og
hvornår brugerne skal benytte cafeteriet og ikke klublokalerne til køb af drikke m.m.
Der vil fra den nye sæson i perioden fra den 15.08.19 til 30.04.20, altid være adgang til borde og stole i
cafeteriet, selv om selve salget i cafeteriet kan være lukket, man kan altså altid sætte sig ind i cafeteriet.
EBIC’s bestyrelse har på sidste møde besluttet, at der i en prøveperiode fra den 01.10 til den 19.12 (undtaget
uge 42), igen vil være åben i cafeteriet om aftenen fra mandag til og med torsdag - åbningstider vil blive
aftalt med de foreninger der er på de enkelte aftner, så de nødvendige klokketider for åbning bliver så
optimale som muligt. Åbningstider vil blive at finde på infotavler i svømmehal og ved indgang til hallerne.
Det vil dog stadig være muligt, for at f.eks. håndboldklubben, kan benytte deres klublokale om tirsdagen
efter ”køleskabsordning”.
Sidst på året vil der blive evalueret omkring åbningstiderne og de økonomiske konsekvenser af dette.
Der vil ligeledes fra den 01.09, blive lavet et spørgeskema omkring cafeteriets udbud af mad, drikke m.m.
Spørgeskemaer vil være at finde i såvel hallerne som i svømmehallen. Herefter vil der blive forsøgt med de
produkter der er størst efterspørgsel på.
Det skal også lige pointeres at fodbold for nogle år siden, kæmpede for at få deres eget klubhus ved
boldbanerne. Dette blev en aftale mellem EIF fodbold og kommunen, og ikke en aftale mellem EIF fodbold
og EBIC. EBIC kan altså ikke blande sig i hvordan klubhuset bliver drevet, hvordan det ser ud omkring
klubhuset, hvad man sælger fra klubhuset, og hvor lang tid man har denne pavillon til rådighed som klubhus.
2. Orientering om ”Syddjurs modellen for hallerne i Syddjurs kommune”.
Ved kommunesammenlægning i 2007 blev der fra Syddjurs kommune besluttet, at tilskud til drift af de 14
haller i Syddjurs kommune, skulle ensrettes.
Man indførte en model, der skulle beregnes ud fra forskellige parametre såsom: Er der skolebrug i hallerne,
er der 1 eller 2 haller, er der multisale, antal kvadratmeter i hallerne, benyttes omklædningsrum af fodbold,
og ikke mindst hvor stor en aktivitet er der i hallerne fra foreninger og skoler. Denne model resulterede i
væsentlige nedskæring af tilskud til EBIC, også fordi EBIC lå med et væsentligt højere driftstilskud i den gamle
Ebeltoft kommune, i forhold til de andre haller i den nye Syddjurs kommune.
Dette nåede sit lavpunkt i 2017 hvor en reducering af tilskud fra de glade dage i 2006 til 2017, skete med et
indeks beløb svarende til kr. 1,2 mill. Der blev dog lavet en særordning for EBIC, der fik 5 år at tilpasse sin
drift efter den nye nedskrivning/beregning af driftstilskud. Det var derfor nødvendigt for EBIC’s bestyrelse og
ledelse, at arbejde med redusering af udgifter på både personale siden, vedligeholdelse, nyanskaffelser m.m.
En så væsentlig reducering i tilskud, har selvfølgelig haft en mærkbar virkning på den daglige drift i hallerne.
Man kan f.eks. nu ikke altid vil finde en medarbejder i centret. Generelt skal EBIC egentlig jo også ”blot”
sørge for at hallerne er i sådan stand, så foreningerne kan benytte disse til netop deres aktivitet – og det gør
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EBIC. Foreningernes måde at drive klubben på, og hvilket aktivitet man ønsker der skal ske, er udelukkende
foreningernes opgave og ansvar og ikke hallernes.
Regelsæt for brugen af hallerne, blev ligeledes ensrettet og vedtaget i halsammenslutningen, og hænger i
EBIC på opslagstavlen.
Tilskud til drift af svømmehallen, blev der også rykket ved. Dette har bevirket at tilskud til denne drift har
været låst fast siden 2012 – altså ingen indeks regulering på beløbet, selv om udgifter til vand, varme, el,
lønninger m.m., har været stigende gennem de sidste 7 år. Svømmehallen er en kommunal bygning, hvor
EBIC står for den daglige drift, via et driftstilskud.
Ved sidste møde i halsammenslutningen i Syddjurs kommune, blev det også gjort klar, at der ikke ydes
tilskud til de lokaler vi lejer/låner ud til special idræt. Dette vil for EBIC’s side være til billardafdeling,
skytteafdeling og selvfølgelig fitnesscenter. For disse lokaler, som EBIC lejer ud, skal der udregnes en
markedsleje, hvorefter disse afdelinger så kan søge lokaletilskud i Syddjurs kommune til denne udgift.
Dette er dog foreløbig kun sket ved fitness centret, der er forpagtet ud til Fitness World. Fitness World kan
ikke søge lokaletilskud, da dette er en kommerciel forretning. De to andre afdelinger tilrettes ved given
lejlighed.
Det er også slået fast, at der ikke ydes tilskud til drift af hallernes cafeteria. Dette har bl.a. resulteret i at man
f.eks. i Mols hallen, har overdraget cafeteriets drift til Mols IF.
Ligeledes er den tidligere eneste kommunale hal i Ryomgård, overdraget til den lokale forening, hvilket har
medført store frustrationer, og stramme økonomiske rammer.
I ”Syddjurs modellen”, er der afsat en facilitetspulje og en udviklingspulje.
Facilitetspuljen er en pulje hvor hallerne kan søge om tilskud til vedligeholdelser, der kommer løbende.
Beløbet, der er afsat af Syddjurs kommune, er dog så lille at flere af de 14 haller ikke har en eneste mulighed
for at løfte de opgaver der kommer fremadrettet på renovering af tage, gulve, ventilation m.m.
Det er således, at hallerne selv skal løfte min. 50% af de udgifter man har til vedligeholdelse, og man så søger
om max. 50% af udgiften til disse vedligeholdelser. Det er plan og kulturudvalget der tager stilling til
ansøgningerne og vender tommeltot op eller ned til ansøgningen. Denne ordning er for flere hallers
vedkommende, en svær opgave. Ikke mindst fordi de fleste haller er bygget i 70’erne og 80’erne (det er EBIC
også), og der venter nu væsentlige vedligeholdelser, hvor man f.eks. selv skal finansiere 500000,00 selv til et
nyt gulv i hallen, som jo nemt kommer op i nærheden af en million kroner.
For EBIC’s vedkommende, kommer der indenfor de næste 3-4 år, en væsentlig vedligeholdelse af tagpap
taget på både hal 1, hal 2 og mellembygninger. En opgave vi selvfølgelig tager seriøst i vores økonomistyring.
Vi må se om der er penge i puljen til en ansøgning fra EBIC.
Udviklingspuljen er væsentligt stører. Dette er en pulje til udvikling af nye aktiviteter (nybyggeri). Også i
denne pulje kan man søge op til 50% af beløbet, og hallerne skal også her, selv finansiere min. 50% af en
sådan udgift. Også her er det plan og kulturudvalget der tager stilling til ansøgningen.
Der har fra alle 14 haller, i Samvirket af haller i Syddjurs kommune, været store frustrationer omkring
ordningen og størrelsen i facilitetspuljen. Man mener at det er væsentligt man vedligeholder nuværende
faciliteter, frem for udelukkende at ”bygge nyt”. Det er derfor besluttet, at der ved foretræde for politikerne
i PUK til oktober måned, vil blive overdraget en samlet vedligeholdelses plan for de næste 5 år over alle 14
haller således, at man politisk får en indsigt hvilke store opgaver hallerne har på vedligeholdelse og dermed
på de stramme økonomiske budgetter der bliver i hallerne.
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3. Debatten på Face Book
Der har været skrevet og sagt meget om EBIC og foreningerne på face book i den sidste tid. Dette kommer
nok af, at man ikke kender til de reelle facts omkring driften i EBIC, og hvilke økonomiske stramme rammer
man arbejder under. Et er dog sikkert - EBIC vil aldrig være at finde som debattør på Face Book.
Der er åbenbart sat en lille brugerundersøgelse i gang omkring EBIC. Vi kan dog henvise til at EIF lavede en
sådan undersøgelse for nogle år siden, hvor svarene blev evalueret af foreninger og EBIC.
Bl.a. er der sat spørgsmål omkring ”servicen” i EBIC, hvor man mener der er forringet gennem de sidste år.
Nu er service jo en udefineret størrelse. Hvis man mener at det drejer sig om at der ikke altid er personale i
centret og der sidder en halinspektør i cafeteriet og venter på at klubberne kommer og spørger om hjælp, så
har man ret – EBIC har nemlig tilpasset driften efter det tilskud der gives til hallerne - det er vi simpelthen
blevet pålagt. Så jo, ”service” er i så fald faldet med 1,2 mill., som er det beløb EBIC er reduceret med i
tilskud siden 2006. Tiden er også for længst rendt fra dengang, at en halinspektør altid var i hallen.
Personalet i hallerne er fra 2006 faldet fra 4,5 fuldtids medarbejdere, til i dag kun at være 2,5 medarbejdere.
Mener man i stedet at service er hallernes generelle stand, så er service absolut ikke faldet.
EBIC’s haller står nok som de mest optimale i hele Syddjurs kommune. Og det er nu en gang således at
opgaven for EBIC, og de andre haller i Syddjurs kommune, er at hallerne står klar til den idræt der udøves i
hallerne. Det er til gengæld foreningerne der skal skabe aktiviteten i hallerne, og udvikle deres tilbud.
EBIC skal ikke drive foreningerne. Men vi er klar over at det kan være svært for foreningerne at opretholde
de samme aktiviteter i Ebeltoft, som tidligere. Dette bl.a. fordi, at børnetallet har været faldende i vores by
fra i 2006 at være 5 klasser i hvert trin, til i dag kun 2 klasser i hvert trin. Dette har jo også medført at
Skelhøje skole lukker ned og nok sælges. Og når der er mindre aktivitet, falder driftstilskud til EBIC, da
”aktivitet” bl.a. er en parameter i den nye model for driftstilskud i Syddjurs modellen.
Det store usikre spørgsmål er også hvordan skolernes brug fremadrettet bliver i EBIC, nu da to skoler bliver
til en. Reduceres skolernes timer i hallerne, vil det igen bevirke en nedskæring af driftstilskud.
Også trenden omkring motion har ændret sig markant fra holdidræt, til motion der dyrkes individuelt. Man
kan tydelig se at motion som løb, cykling, fitness er stigende, hvorimod badminton, håndbold, volleyball
m.m., er faldende.
EBIC’s opgave er dog uændret – vi prøver at optimere vores haller løbende, således foreningerne har et
”godt hus”, til at dyrke og lave den aktivitet de ønsker i netop deres idræt.
Der er blevet oplyst til EIF, at man fra de personer der er aktive på Face Book, har henvendt sig til EBIC om
en sådan undersøgelse. Dette er absolut ikke sandt – EBIC er aldrig blevet kontaktet, og EBIC var ligeså
overrasket over nogen mente at en sådan undersøgelse skulle laves uden om Ebeltoft Idrætsforening og
EBIC.
Opfordringen fra EIF på mødet blev, at de personer der har sat en sådan undersøgelse i gang, bedes
henvende sig til EBIC og få facts, inden man begiver sig ud af en usand vej.
Der har været stillet spørgsmål omkring nybygning af tennishal.
For at skabe klarhed over dette. Så er historien om en nybygget tennishal, kommet af at EBIC er blevet
kontaktet af EIF tennisafdeling omkring nybyggeri på dette område. EBIC’s bestyrelse inviterede derfor
tennisafdelingen til et møde og lyttede på deres ide om en tennishal. EBIC’s Bestyrelse syntes at det var et
spændende tiltag at arbejde med - og det er så sket.
Der er pt. ikke besluttet om der skal bygges en tennishal, men der er dog skabt henvendelse til firmaer der
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bygger tennishaller og paddeltennis (i øvrigt i samarbejde med tennisafdelingen).
EBIC har også fået prospekt over en sådan hal, samt et overslag på byggeriet.
Der er ligeledes søgt om et tilskud på en sådan ny facilitet i facilitetspuljen til hallerne.
Om der bliver bygget en tennishal/paddelbane, afhænger bl.a. om vores ansøgning får en positiv behandling,
og om det kan lade sig gøre at bygge den på det planlagte sted.
Det er også væsentligt om en nybygget hal kan gå ind under tilskud til haller i Syddjurs modellen mht. til
driftstilskud, timer for foreninger osv. Så intet er besluttet – men EBIC’s bestyrelse er af den mening, at det
er en god ide at kunne skabe nye aktiviteter til EBIC, til glæde for brugerne. Viser det sig at alle disse
spørgsmål vil blive behandlet positiv, vil EBIC i samråd med tennisklubben, gå videre med den spændende
opgave det er at få en tennishal bygget til EBIC, hvor også en klatrevæg i fremtiden kunne blive en aktuel
aktivitet. Et er sikkert – driften skal hænge sammen.
At EBIC kan løfte sådan en opgave, skyldes primært at driften på Danhostel medvirker til finansiering af et så
stort nyt tiltag.
Der er nogle som mener at EBIC har betalt for Vandrerhjemmet. Dette er absolut ikke rigtigt. Driften af
Danhostel er helt igennem en særskilt afdeling, som drives på markedsvilkår og rent kommercielt.
Men EBIC (hallerne) er så privilegeret, at driften på Danhostel, er på et sådan niveau at man kan kanalisere
kapital fra Danhostel og til hallerne i EBIC. Dermed kan opretholdes en fornuftig drift i hallerne og dække det
underskud, der de sidste år har været en realitet i hallerne.
EBIC (hallerne) er i den situation, at pga. af drift på Danhostel og forpagtning ud af fitness centret til Fitness
World, ja så er hallerne ikke nær så ramt økonomisk, som vores kollegaer i andre haller i Syddjurs kommune
– vi kan, og gør, alt for at opretholde vores hallers standard på et højt niveau.
Det er som sagt EBIC’s pligt at hallerne er i orden til vores brugere inden for de økonomiske rammer vi er
pålagt, men det er foreningernes opgave at skabe aktiviteten i disse rammer.
Kunststofbane til fodbold er ikke en opgave for EBIC. Baneanlægget drives af Syddjurs kommune.
Om der kommer en kunststofbane eller ej, vides ikke.
EBIC’s bestyrelse har ingen indsigt i dette. Nok en sag mellem fodboldafdelingen og Syddjurs kommune.
4. Øvrige input til EBIC under EIF mødet
Forslag om frivillige kræfter til hjælp i EBIC’s cafeteria af hensyn til lønudgifter, hvor der blev henvist til Cafe
Klubånd i Beder-Malling.
Det er dog sådan at EBIC er jo en forretning og ikke en klub/forening, så der er et egenkontrolprogrammet
der skal være OK. Og det er sådan, at der også i Beder-Malling bliver lønnet, til de som hjælper i cafeen.
Men ønsker klubberne at starte en sådan klub, ja så lytter vi gerne til forslaget og lægger gerne hus til.
Der er et stort spørgsmål omkring fremtiden for gymnastikafdelingen i gymnastiksale ved Skelhøje skole,
hvis skolen sælges.
Knud, vil rette henvendelse til PUK, for at få dette spørgsmål afklaret. Der er vigtigt for EIF (og for EBIC), at
gymnastikafdelingen ikke står i en sådan situation, at der mangles lokaler til deres hold, herunder også depot
til redskaber. Knud tager efter sommer kontakt til gymnastikafdelingen, når der kommet noget konkret fra
PUK omkring dette spørgsmål.
Dette referat er fremsendt til EBIC’s bestyrelse til godkendelse. Dernæst til EIF’s formand (der videre sender
til afdelingen). Referatet indsættes ligeledes på EBIC’s hjemmeside.
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