HJØRRING KOMMUNE BUDGET 2017 - 2020
Takstblad 2017 - Fritids,- Kultur- og Bosætningsudvalget

Takstområde

2016

2017

Generelt
Godkendte foreninger er:
- Folkeoplysende foreninger
- § 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)
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., For de fire ovenstående lokalekategorier
(1, 2, 3 og 4) - og kun dem - gælder dog endvidere:
1) Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at en godkendt forening i et
vist omfang alene betaler gebyrtakst ved benyttelse af lokaliteten til
andre arrangementsformer end foreningens hovedaktivitet, fx
halballer, messer og byfester.

104,00 kr.
346,00 kr.

105,00 kr.
349,00 kr.

-

17.000 kr.
8.500 kr.

84,00 kr.
280,00 kr.

85,00 kr.
282,00 kr.

-

10.000 kr.
5.000 kr.

63,00 kr.
210,00 kr.

64,00 kr.
212,00 kr.

-

10.000 kr.
5.000 kr.

42,00 kr.
139,00 kr.

42,00 kr.
140,00 kr.
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5) Vendelbohus:
Godkendte foreninger, gebyr pr. time
- Den store sal m. scene
- Den store sal u. scene og lille sal
- Andre lokaler
Øvrige, alle priser er ved leje pr. dag
- Den store sal
- Den store sal med scene
- Den lille sal
- Restauranten
- Kælderen (60'eren)
- Mindre lokaler - Hjørnestuen, Håndværkerstuen,
Olaistuen og Bevægelseslokalet

63,00 kr.
42,00 kr.
Intet gebyr

64,00 kr.
42,00 kr.
Intet gebyr

4.533,00 kr.
6.385,00 kr.
2.729,00 kr.
2.729,00 kr.
1.851,00 kr.

4.573,00 kr.
6.441,00 kr.
2.753,00 kr.
2.753,00 kr.
1.857,00 kr.

1.364,00 kr.

1.376,00 kr.

150,00 kr.

151,00 kr.

42,00 kr.
42,00 kr.
84,00 kr.

42,00 kr.
42,00 kr.
85,00 kr.

500,00 kr.

504,00 kr.

140,00 kr.
140,00 kr.
300,00 kr.

141,00 kr.
141,00 kr.
303,00 kr.

500,00 kr.

505,00 kr.

140,00 kr.
140,00 kr.
300,00 kr.

141,00 kr.
141,00 kr.
303,00 kr.

Timepris for øvrige er 20 pct. af dagsprisen og minimum 2 timer.
Kommunale afdelinger og institutioner betaler fuld pris ved lån af
bygningen til offentlige arrangementer.

6) Fitnesslokaler Park Vendia
Godkendte foreninger, gebyr pr. time
Samlet lokale
Enkeltvist lokale:
- Spinninglokale
- Træningsal
- Motionsrum
Godkendte foreninger, øvrige arrangementer pr. time
Samlet lokale
Enkeltvist lokale:
- Spinninglokale
- Træningsal
- Motionsrum
Øvrige:
Samlet lokale
Enkeltvist lokale:
- Spinninglokale
- Træningsal
- Motionsrum
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7) Svømmehaller (25 m bassin)
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time *)
- Øvrige

155,00 kr.
515,00 kr.

156,00 kr.
520,00 kr.

30,00 kr.
45,00 kr.

30,00 kr.
45,00 kr.

Pr. time:
- 1 bane af 25 m - gebyr for godkendte foreninger
- 1 bane af 25 m - øvrige

33,00 kr.
109,00 kr.

33,00 kr.
110,00 kr.

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

66,00 kr.
218,00 kr.

67,00 kr.
220,00 kr.

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

262,00 kr.
872,00 kr.

264,00 kr.
880,00 kr.

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

523,00 kr.
1.744,00 kr.

528,00 kr.
1.780,00 kr.

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

1.500,00 kr.
2.500,00 kr.

1.513,00 kr.
2.522,00 kr.

128,00 kr.
428,00 kr.

129,00 kr.
432,00 kr.

8) Vandhuset - Park Vendia
- Børnebillet
- Voksenbillet
Rabatter:
- 10-turskort = 10 % rabat
- 20-turskort = 20 % rabat
- 30-turskort = 30 % rabat

Varmtvandsbassin:
- Godkendte foreninger, gebyr pr. time
- Øvrige

*): 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.
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9) Kunstgræsbane:
Godkendte foreninger og folkeskoler i Hjørring Kommune
- Gebyr pr. time hel bane
- Gebyr pr. time ½ bane

353,00 kr.
177,00 kr.

356,00 kr.
179,00 kr.

Øvrige brugere/øvrige aktiviteter (foreninger, skoler og
virksomheder) i Hjørring Kommune, der indgår aftale om
benyttelse af banen minimum 25 gange pr. år.
- Takst pr. time hel bane
- Takst pr.time ½ bane

418,00 kr.
209,00 kr.

422,00 kr.
211,00 kr.

1.178,00 kr.

1.188,00 kr.

3.716,00 kr.
12.387,00 kr.

3.749,00 kr.
12.496,00 kr.

-

-

-

500,00 kr.

Øvrige
Note: I perioden kl. 8.00 - 15.00 på hverdage mandag - fredag
fastsættes taksten for benyttelsen til 50 pct. af ovennævnte takster.

10) 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.

11) Udendørsanlæg i øvrigt
Takster for udendørsanlæg i øvrigt, herunder tilknyttet brug af
omklædningsrum, fastsættes inden årets udgang efter nærmere
undersøgelse af omkostningsstruktur og konsekvenser for berørte
foreninger og idrætsanlæg.

12) Oppustelig fodboldbane
- Leje pr. gang

13) 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.
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14) Hjørring Bibliotekerne:
Lånetiden overskrides:
- 1-7 dage
- 8-20 dage (hjemkaldelse)

20,00 kr.
10,00 kr.
20,00 kr.

- 21-35 dage

54,00 kr.

- > 36 dage

108,00 kr.

Udstedelse af erstaningslånerkort

Voksne
Børn

Voksne
Børn
Voksne
Børn
Voksne
Børn
Voksne
Børn

20,00 kr.
10,00 kr.
40,00 kr.
20,00 kr.
100,00 kr.
50,00 kr.
160,00 kr.
100,00 kr.

10,00 kr.

10,00 kr.

Fotokopier sort:
- A4
- A3

1,00 kr.
2,00 kr.

1,00 kr.
2,00 kr.

Farvekopier:
- A4
- A3

4,00 kr.
8,00 kr.

4,00 kr.
8,00 kr.

Print fra mikrofilm

3,00 kr.

3,00 kr.

5,00 kr.
20,00 kr.

5,00 kr.
20,00 kr.

Forsendelse af telefax:
- til Danmark, pr. ark
- udenfor Danmark, pr. ark

