
Til Rebild kommune 

Att: Center chef  
Lotte Holt Worup 
 

Haverslev, den 03.03.2021 

 

 

Projekt Haverslev Kultur- og Idrætscenter 

 

Tak for besøget I Haverslev. Vi var glade for at du tog dig tid til at komme ud og se Haverslev Hallen og 
omgivelser, samt høre om vores vision og ønsker til et nyt og udvidet projekt.  

 

Som aftalt har vi lavet en beskrivelse af det oprindelige projekt og indhold, samt en beskrivelse af det 
nye/korrigerede projekt, og hvad det er ændret.  

 

Den 16. januar fik vi en bevilling fra Rebild kommune på 7 mio. + moms til vores projekt. Bevillingen var 
under forudsætning af, at vi selv skaffede 2,5 min.  

Det oprindelige projekt – beskrivelse: 

Etape 1 der bl.a. består af nye omklædningsrum, handicaptoilet, lokaler til Lokalhistorisk arkiv 
samt lokaler til kulturelt og socialt samlingssted vil komme til at indeholde faciliteter, der ikke 
på nuværende tidspunkt er plads til i byen, bl.a.: 

 Fitnesslokale. Mere end 200 personer har allerede tegnet medlemskab til fitness- og 
spinning lokale. 

 Spinning lokale 
 E-sportslokale. HIF har en afdeling med e-sport, og der har flere gange været afholdt 

LAN weekender med over 60 deltagere pr. gang. 
 Kultur- og samlingsfaciliteter. Faciliteter til foredrag, musikarrangementer, bogcafe, 

kreativt værksted m.m. samt forskellige festlige arrangementer. 
 Lokalhistorisk Arkiv (flyttes fra det nuværende Medborgerhus). Dette giver fin mulighed 

for at f.eks. skolen kan benytte sig af Arkivets medarbejdere og materiale, ligesom 
Arkivet får mulighed for at lave udstillinger som bliver set af brugere og gæster i 
Idræts- og Kulturcenteret. 

 ”Biblioteksfunktion” eller ”bytte-bogscentral” 
 
 
 
 
 

 



Det nye / korrigerede projekt.  

Vi arbejder nu med en model, der kun er i et plan. Men der skal stadig være nye omklædningsrum, nye 
toiletter inkl. Handicap toilet, Cafe´, Fitness og spinning, Lokalhistorisk arkiv, mødelokaler, klublokaler osv. 
Kort sagt er ”indholdet” næsten det samme, men lokalerne størrelse og placering er en smule anderledes.  

Vi har desuden øget fokus på de kulturelle aktiviteter og centrets potentiale til at etablere ét fælles 
samlingssted i byen, for børn, unge, voksne og ældre. Cafeén har fået tilført en scene, og vi giver endnu 
bedre muligheder for små arrangementer, bla. Musik, kor, revy, stand-up og foredrag. Derudover skal der 
stadig være plads til boghjørne, legehjørne og spillehjørne.  

Fitness og spinning har fået adgang til udendørs areal, så der også kan tænkes udendørs cross-fit ind i 
projektet. Efter forslag fra seniorer har vi også tænkt petanque baner og indendørs Bowls baner ind, 
således at senior idrætten og senior fællesskabet får endnu bedre vilkår. I forvejen skulle det, at 
Lokalhistorisk arkiv flytter ind, gerne giver mere liv. Etablering af petanque baner er dog ikke indregnet i 
budgettet, da vi forudsætter, at det bliver udført ved frivillig arbejdskraft.  

I atrium gården mellem selskabslokalet og Lokalhistorisk arkiv er der mulighed for, at dagplejere og 
børnefamilier frit kan benytte området dagen lang, spise deres madpakker, når de er ude for at bruge de 
udendørs faciliteter. 

I tilknytning til caféen kommer der et anretter køkken, så vi både kan klare servering til udendørs idræt og 
til cafe´ gæsterne, uafhængig af det store køkken, som stadig kan bruges i forbindelse med selskabslokalet 
eller tilhørende mødelokale. Vi vil etablere fællesspisning en gang om måneden med tilhørende sang, 
musik, kunst eller fortælling.  

I det oprindelige projekt have vi planlagt at lave et permanent E-sports lokale. Det er vi gået væk fra. E-
sporten er i mellemtiden blevet etableret i Foreningshuset i Ravnkilde samt i E-sports foreningen i Aars, og 
børn og unge fra byen tager allerede nu til E-sport i begge byer. Vi vil derfor ikke konkurrere med det. Der 
vil dog stadig være mulighed for at holde større LAN-partyes, som der også tidligere har været afholdt i 
festsalen.  

Vi håber, at vores ændringer af projektet ikke ændre ved, at I stadig vil bevilge det oprindelige beløb og at 
vi må arbejde videre med projektet i nuværende form.  

I øjeblikket er vi i dialog med foreninger, institutioner og forretningsdrivende i Haverslev for at få deres 
input til det nye projektet. Der er allerede kommet mange positive tilbagemeldinger og ønsker til fremtidig 
brug af lokalerne i det skitserede projekt. 

Såfremt I ønsker yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte en af os i projektgruppen: 

Anni Hyldgaard  e-mail: annihyldgaard@vip.cybercity.dk  Tlf. 25270465 
Torben Ebbensgaard  e-mail: Ebbensgaards@gmail.com  
Jens Olesen   e-mail: hh@24online.dk 
Anna Marie Svenstrup:  e-mail: ams@aub.aau.dk 
Michael Portefèe Lex:  e-mail mipolex@gmail.com 
 

På projektgruppens vegne 

Anni Hyldgaard
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