
Til Hjørring Kommune 

 Fritid og Kultur 

 Att: Marianne Poulsen 

 9800 Hjørring 

 

Fra  Hjørring Styrkesport 

Hedevej 11 (Vandværksvej 4 fra 1. Oktober 2009) 

9800 Hjørring 

 

Ang.: Ansøgning om Starthjælpspulje i forbindelse med flytning af Hjørring Styrkesport 

 

I forbindelse med flytning af Hjørring Styrkesport fra Hedevej og reetablering af et større center på 

Vandværksvej ansøger bestyrelsen for Hjørring Styrkesport hermed om at få del i midler fra den 

såkaldte starthjælpspulje. 

 

Hjørring Styrkesport er en forening som har eksisteret siden 1985. Al arbejdskraft er frivillig, og en 

afgørende forudsætning for klubbens eksistens. Vi lægger vægt på en dopingfri atmosfære, hvor 

forældre trygt kan sende deres børn for at træne. 

 

Beslutningen om at flytte fra Hedevej til Vandværksvej har 4 grundlæggende årsager. 

1) Vi ønsker at dyrke aktiviteter som ikke kan dyrkes i lokalerne på Hedevej (eller andre steder 

i byen). Bla. indendørs baner til stærkmands-aktiviteter og andre stærkmandsprægede 

aktiviteter. Her er der tale om øvelser hvor der bruges traktordæk, jernbanesveller og tunge 

sten op til 130 kg stk. 

2) Foreningen har meget udstyr som ikke bliver anvendt på grund af pladsmangel. 

3) I Maj 2008 flyttede Hjørring Helsestudio ind på Hedevej, og ”overtog” vores indgang. Der 

blev oprettet indgang til vores vindfang, og dermed blev vi alt for usynlige og gemt væk. 

Efterfølgende har vi kunne se et drastisk fald i  medlemsantallet. 

4) Et ønske om at udvide åbningstiderne. Som tidligere nævnt er klubben baseret på frivillig 

arbejdskraft, og vi har derfor altid været nødsaget til åbne efter kl. 16.00 – eneste mulighed 

for at udvide åbningstiderne er at anvende et låsesystem med chip/kort hvor medlemmerne 

selv kan låse sig ind. Hedevej var ikke optimalt indrettet til et sådant system. 

 

Etableringen på Vandværksvej er i fuld gang i og den forbindelse har vi følgende udgifter: 

 

1) Etablering af låsesystem. Fremover vil vores medlemmer har adgang til vores lokaler i 17 

timer om dagen. Det betyder at vi årligt vil gå fra at have åbent 1716 timer til at have åbent 

6188 timer, hvilket næsten en firedobling af vores åbningstider. Derfor har vi en betydeligt 

udgift på kr. 43.500 incl. moms til etablering af at låsesystem som vil tillade medlemmerne 

at låse sig selv ind med en chips/nøgle. Under dette system/pris er inkluderet et 

overvågningssystem.  

2) Anskaffelse af sodavandsmaskine med møntindkast. Kr. 12.500,- incl. moms 

3) Diverse maling til vægge, gulv og loft samt andet diverse. Kr. 20.000,- incl. moms 

4) Markedsføring & skiltning. Kr. 10.000,- incl. moms 

5) Administrationsomkostninger, flytning telefon, internet mv. lamper, kontor mv. Kr. 5000,- 

incl. moms 

 

Sammenlagt en investering på kr. 91.000,- incl. moms  



Det er svært at opgøre de timer som medlemmer og bestyrelsen bruger til flytningen, men ca. 20 

medlemmer er involveret i flytningen i mere eller mindre grad. Et forsigtigt skøn på timetallet for 

hver person vil være 20-30 timer.  Dvs. at der som minimum bliver brugt 400-600 timers frivilligt 

arbejdskraft i forbindelse med flytningen. Reelt er timeantallet nok væsentligt større. 

 

Bestyrelsen i Hjørring Styrkesport håber at Hjørring Kommune vil kunne afsætte midler fra 

Starthjælpspuljen til denne flytning. Et beløb på kr. 10.000 vil give foreningen et økonomisk 

pusterum, som vil være tiltrængt. Vores likviditetsbudget viser at et sådant beløb netop lige vil 

kunne holde vores bankkonto i positiv balance. 

 

Vi håber at høre fra jer snarest. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Claus Højrup 

Kasserer Hjørring Styrkesport. 

 

 

 


