HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2022 - 2025
Takstblad 2022 - Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Takstområde

2021

2022

Fritidsområdet
Generelt
Godkendte foreninger er:
- Folkeoplysende foreninger og foreninger, der kan sidestilles hermed
- § 18 (frivillige sociale foreninger)
- Foreninger godkendt efter Eliteidrætsloven
Betaler ikke gebyr for brug i tidsrummet 22.00 - 08.00

1) Idrætshaller
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time
- Øvrige, pr. time
Kommerciel takst
- Pr. dag
- ½ dag (op til 5 timer)

111 kr.
373 kr.

113 kr.
381 kr.

18.205 kr.
9.102 kr.

18.576 kr.
9.288 kr.

90 kr.
302 kr.

92 kr.
308 kr.

10.709 kr.
5.355 kr.

10.927 kr.
5.464 kr.

69 kr.
227 kr.

70 kr.
232 kr.

10.709 kr.
5.355 kr.

10.927 kr.
5.464 kr.

46 kr.
150 kr.

47 kr.
153 kr.

162 kr.

165 kr.

46 kr.
46 kr.
91 kr.

47 kr.
47 kr.
93 kr.

540 kr.

551 kr.

150 kr.
150 kr.
325 kr.

153 kr.
153 kr.
332 kr.

167 kr.
557 kr.

170 kr.
568 kr.

2) Træningssale 600 - 800 m2
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time
- Øvrige, pr. time
Kommerciel takst
- Pr. dag
- ½ dag (op til 5 timer)

3) Træningssale 250 - 599 m2
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time
- Øvrige, pr. time
Kommerciel takst
- Pr. dag
- ½ dag (op til 5 timer)

4) Gymnastiksale og øvrige sale op til 249 m2
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time
- Øvrige, pr. time

Note: Lav takst til godkendte foreninger gælder normalt kun til de
støtteberettigede aktiviteter de er godkendt til - altså idræt,
voksenundervisning o.s.v.

5) Fitnesslokaler Park Vendia
Godkendte foreninger, gebyr pr. time
Samlet lokale
Enkeltvist lokale:
- Spinninglokale
- Træningsal
- Motionsrum

Øvrige foreningers arrangementer samt godkendte foreningers øvrige
arrangementer, pr. time:
Samlet lokale
Enkeltvist lokale:
- Spinninglokale
- Træningsal
- Motionsrum

6) Svømmehaller (25 m bassin)
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time *)
- Øvrige pr. time
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7) Vandhuset - Park Vendia
- Børnebillet
- Voksenbillet
- Morgensvømningsbillet

32 kr.
48 kr.
34 kr.

33 kr.
49 kr.
35 kr.

25 kr.
35 kr.

26 kr.
36 kr.

- 1 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger
- 1 bane af 25 m - øvrige

36 kr.
118 kr.

37 kr.
120 kr.

- 1 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger
- 1 bane af 50 m - øvrige

72 kr.
235 kr.

73 kr.
240 kr.

- 8 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger
- 8 bane af 25 m - øvrige

283 kr.
942 kr.

289 kr.
961 kr.

- 8 bane af 50 m - gebyr for godkendte foreninger
- 8 bane af 50 m - øvrige

566 kr.
1.906 kr.

578 kr.
1.945 kr.

1.620 kr.
2.701 kr.

1.653 kr.
2.756 kr.

253 kr.
354 kr.

258 kr.
361 kr.

139 kr.
463 kr.

142 kr.
472 kr.

1. januar - 30. juni
- Gebyr pr. time hel bane
- Gebyr pr. time ½ bane

381 kr.
191 kr.

389 kr.
195 kr.

1. juli - 31. december
- Gebyr pr. time hel bane
- Gebyr pr. time ½ bane

191 kr.
96 kr.

195 kr.
98 kr.

1.272 kr.

1.298 kr.

Rabatter:
- Gruppebillet - barn (min. 12 personer)
- Gruppebillet voksen (min. 12 personer)
- 10-turskort = 10 % rabat
- 20-turskort = 20 % rabat
- 30-turskort = 30 % rabat
- 30-turskort morgensvømning +65 = 40% rabat

Pr. time:

Leje af hele Vandhuset pr. time udenfor off. åbningstid:
- Godkendte foreninger til foreningsaktivitet
- Til øvrige aktiviteter, for såvel godkendte og ikke godkendte
foreninger samt øvrige
- Tilkøb af livredning - hverdage
- Tilkøb af livredning - weekend

Varmtvandsbassin:
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time
- Øvrige pr. time
*): Der er medtaget en takst for godkendte foreningers brug af
svømmehaller. Taksten anvendes, hvis foreningen har købt timer til
foreningsbrug i f.eks. UCN's svømmehal.

8) Kunstgræsbane:
Godkendte foreninger og folkeskoler i Hjørring Kommune

Note: Taksten for benyttelsen af kunstgræsbanen i 2. halvår er nedsat,
da der ikke forventes behov for indsættelse af vinterberedskab
Øvrige pr. time

Note: I perioden kl. 8.00 - 15.00 på hverdage mandag - fredag fastsættes
taksten for benyttelsen til 50 pct. af ovennævnte takster.
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9) Hjørring Stadion:
Stadion anvises til fodboldkampe på eliteniveau samt andre
arrangementer med tilsvarende tilskuer/tilhørerinteresse, hvortil FKBudvalget vurderer, at faciliteterne er egnede.
- Godkendte foreninger
- Øvrige
Note: Priserne er for en varighed af 7 timer og er excl. lys.

4.016 kr.
13.382 kr.

4.098 kr.
13.655 kr.

373 kr.

381 kr.

536 kr.

547 kr.

10) Atletikstadion
Gratis for foreninger og borgere - for kommercielle brugere opkræves pr.
time

11) Oppustelig fodboldbane
- Leje pr. gang

12) Særlig gebyrordning:
Kan tildeles til godkendte foreninger med fuld råderet over
kommunale bygninger.
Foreningen betaler et gebyr for benyttelse af den kommunale
bygning.
Gebyret svarer til 30 pct. af driftsudgifterne i henhold til det
kommunale budget. Gebyret nedsættes dog forholdsvist, hvis
foreningens forventede driftsbudget er lavere end det kommunale
budget.
Gebyret på 30 pct. af driftsudgifterne gøres endeligt op ved
regnskabsopgørelsen i det efterfølgende år.
Gebyrordningen anvendes i forbindelse med indgåelse af frivillig
aftale mellem de enkelte foreninger og Hjørring Kommune.

