Udtalelse til punkt på KFIU møde d. 7.6 2016vedr. børnefødselsdage i Gyngemosehallen

I sæsonen 2015-16 har der løbende været afholdt børnefødselsdage om lørdagen i tidsrummet kl.
12-16. Det er forvaltningen der lejer ud, og GIF-Gymnastik der har alt kontakt med ”kunden” mht.
at skaffe instruktører. Instruktøren fra GIF-Gymnastik gennemgår altid sikkerhed med deltagerne i
børnefødselsdagene, og alt efter ønsker fra forældrene laver de forskellige spring og opstillinger,
eller også springer børnene frit under kontrolleret forhold.
Alt i alt er dette et meget fint tilbud og derfor også et tilbud med mange ”kunder”.
Allerede i august 2015 gjorde vi på et møde med forvaltningen opmærksom på, at tidspunktet er
meget uhensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af hallen og de andre aktiviteter der er.
Forvaltningen påpeger at børnefødselsdagene bidrager til den åbne profil og lokale forankring som
er en del af visionerne for Gyngemosehallen. Det er vi ikke enige i, da lige præcist det begrænsede
antal deltagere ekskluderer et stort antal mulige brugere. Derfor er det aktuelle tidspunkt for
børnefødselsdage rent faktisk begrænsende i stedet for udviklende i forhold til visionen. Ved at
flytte tidspunktet for børnefødselsdagene vil visionen blive styrket, da det vil give mulighed for at
væsentligt flere borgere kan benytte hallen.
Hver anden lørdag har vi vores tilbud med ”Familieaktivitetsdag” og ”Lørdagstons”. Til
”familieaktivitetsdag” har vi op til 400 besøgende. Dem er vi nødt til at sende ud af hallen kl.
11.45, fordi der er booket en fødselsdag til måske 10-25 børn. Det er på ingen måde en optimal
måde at opfylde visioner for hallen på. Vores lørdagstons, der er et også meget velbesøgt tilbud
(100-150 børn) til børn i 10-14 års alderen må tilsvarende vente til kl. 16, fordi der er spærret af en
fødselsdag med langt færre børn. Ud over det store dilemma med at fjerne mange brugere for de
få, så har vores instruktør også en 4-timers ”pause”, hvilket ikke styrker vores muligheder for at
besætte med de bedste personer.
Situationen i Gyngemosehallen vil svarer til at man på en meget besøgt dag i svømmehallen
tømmer bassinet for gæster, og beder bademestrene om at sætte sig i 4 timer fordi der er et
arrangement for 10-25 børn. Når de børn så har holdt fødselsdag, så kan alle andre hoppe i vandet
igen.
Det er selvsagt på ingen måde en smart måde at fordele tiden på, og derfor fremsatte vi allerede i
august 2015 et forslag om at tidspunktet for børnefødselsdag skal ligge fra kl. 16-20. Vi fik det
indtryk, at forvaltningen vil imødekomme dette forslag, men nu efter 8 mdr. er dette blevet til et
punkt på KFIU møde.
Der er fra forvaltningen udtrykt bekymring for at ”kundegrundlaget” smuldre og dermed også den
økonomi det har givet. Denne bekymring er vi ikke enige i. Forvaltningen skønner at der vil være et
tab på op til 80.000 kr. I sæsonen 2015-16 var der 90 udlejninger der efter betalingen af instruktør
giver 900 kr. i ”overskud”. Det giver en sum på 81.000 kr. Dermed må forvaltningen mene at i
værste fald vil ingen booke fødselsdage med de nye tidspunkter, hvilket vi betragter som
fuldstændig usandsynligt. Der vil måske være et mindre kundegrundlag til tiden fra kl. 18-20, men

vi mener at det er i størrelsesorden 10-20.000 kr. Dette beløb skal ses i relief til den væsentlige
forbedring af udnyttelsen på halkapaciteten.
Rent faktisk ligge der nye muligheder i de to forslået tidspunkter (16-18 og 18-20). Kl. 16-18 ligger
perfekt til de yngre. Når de er færdige med at lege i hallen, så er der aftensmad. Kl.18-20 er
perfekt til de lidt større, hvor man har spist og hygget i løbet af eftermiddagen, og nu kan komme
og give den ”fuld gas” sluttende med noget lækkert i cafeen. Som en ekstra bonus vil der også
være mere ro til dem der holder børnefødselsdag, da aktiviteterne på 14x14 og 10x20 gulvet
typisk vil være afsluttet.
GIF-Gymnastik mener altså at en ændring af tidspunktet for børnefødselsdage vil give:
-

væsentlig bedre muligheder for give flere mulighed for åbne tilbud
bedre udnyttelse af halkapaciteten
forbedring for instruktørernes arbejdsforhold
et fortsat attraktivt tilbud til børnefødselsdag

GIF-Gymnastik indstiller,
1. at børnefødselsdage i Gyngemosehallen kan afholdes om lørdagen i tidsrummet kl. 16-20,
gældende fra 1.august 2016
2. at der i foråret 2017 evalueres på de nye tidspunkter, i forhold til antal bookinger og
afvikling af andre aktiviteter
3. at der ved denne evaluering laves aftale om hvordan børnefødselsdage afholdes i sæsonen
2017-18
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i GIF-Gymnastik

