Ny Idrætshal Espergærde
Referat
Emne:

Følgegruppemøde nr. 1

Dato:

6. oktober 2015

Sted:

Espergærde Gymnasium

Deltagere:

* EIF bestyrelsen: Keld Fritzbøger, Jacob Vinding, Michael Bruun, Peter Brask
* Espergærde Gymnasium: Troels Jakobsen og Ole Jensen
* Helsingør Elite og Talent: Anja Heine Møller
* EIF Gymnastik: Dorthe Kristoffersen
* EIF Basket: Torben Boye Hansen
* Løbeklubben Puls 3060: Henrik Bo Larsen
* Squash Øresund: Thomas Allin og Michelle Cantor
* Helsingør Squash, Eva Gallati Christensen
* EIF Badminton: Jan Hestbæk
* Mørdrupskolen: Jesper Carlsen
* Espergærdeskolerne: Jørgen Knudsen
* Grydemoseskolen: Morten Sylvest
* Rådgiverteamet: E+E Arkitekter: Ane Ebbeskov (AE) og NOVA5: Kaspar Bjørn (KB)
* Helsingør Kommune: Jesper Lyngsøe Christensen (JLC), Jens Abildgaard-Jensen, Annie Højriis (AH)

Afbud:








Klatreklubben: Michael Aabye
Idrætsrådet: Frank Jensen
EIF Håndbold: Morten Olsen
EIF Tennis: Birgitte Gullacksen
EIF Fodbold: Tom Pedersen
Espergærde skolerne: Rasmus Hakmann
EIF Gymnastik: Kitt Montell
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Dagsordenspkt.

Bruger Kommentarer

Velkommen introduktion

Helsingør kommune og rådgiverteam
Velkommen ved Annie Højriis.
Følgegruppen mødes nu efter veloverstået studietur den 19. august.
Mødets formål: brugerrepræsentanter kan komme med synspunkter
og input til projektet. Drøfte projektoplæg, som er fremkommet på
baggrund af den brugerinterviews, der har været i forsommeren 15.
Projektet er afstemt med de ønsker, brugerne har givet udtryk for.
Projektets stade: Beslutning i styregruppen om at søge samarbejde
med Lokale & Anlægs Fonden. Det betyder en række ideer er lagt
frem i dispositionsforslaget – på baggrund af.
Følgegruppens mandat: Vi lytter til alle udsagn, - men måske kan
ikke alle ønsker opfyldes.

Projektets
Disponering
og
Koncept

Fysisk Model og PP oplæg fremvist på
mødet

Oplæg af Arkitekt Ane Ebbeskov.
Med ideer og inspiration fra bl.a. interviews og fa studieturen er der
lagt op til et koncept for en idræts by, med høj grad af samtidsbrug en mangfoldig anvendelse. Et sted, der godt at være Fokus er bl.a.,
at bearbejde bygningerne i forhold til området og landskabet. Skabe
idrætsfaciliteter og sammenhæng både ude og inde.
Kaspar Bjørn fortsatte med at forklare arkitektur og disponering.
Ønsket om at skabe en helhed og sammenhæng ml. eksisterende
(mørke hal) og skabe nye bygninger med godt lysindfald – som
komplementerer ”det gamle”. Detaljer er i gang med at blive
bearbejdet, eksempelvis pigeomklædning, gymnastiksal, fælleshus.
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Ane forklarede intentionerne om et elektronik lag i 3 niveauer – at
skabe det smarte intelligente hus. Graden af hvordan dette kan
implementeres afhænger af konkrete prioriteringer og hvordan LOA
forholder sig til projektet
Fokuspunkter for LOA:
1. ”Det åbne hus”
2. ”Sammenhængende helhedsplan – ude / inde danner helhed”
3. ”It og Idræt – sammenhæng og samspil”
4. ”Unges idrætsvaner - hvordan teenagepiger motiveres”
Projektmateriale, der er i gang med at blive udviklet og belyst:
1. Brugerflade og organisation
2. Arkitektur, program, materialer
3. Teknik & Bæredygtighed
4. Økonomi
Drøftelse af oplæg
EIF Michael Bruun

Kan ikke forstå, hvorfor der bliver
mindre plads til håndbold/badminton i
den fremtidige hal

JLC svarer:
Fordeling/om-rokering af tider og faciliteter i de forskellige haller i
området vil frigøre plads. PÅ denne måde vil Den Nuværende
Idrætshal i Espergærde på Idrætsvej kunne undværes, hvis det
ønskes af politikerne

EIF Basket Torben
Boye

Basket klubben mangler plads og tider.
Plan for skolerne er ikke koordineret /
samordnet med det kommunale projekt.
Pendling bliver et problem hvis der skal
dyrkes skoleidræt

JLC svarer:
Skoleproblematikken er sendt videre – der er givet informationer til
BUF. Med udgangspunkt i nuværende belægning i den gl.
Espergærdehal vil der være OK kapacitet med de nye faciliteter ved
Gymnasiet. I de nye faciliteter er der høj grad af samtidsbrug – så
3

Ny Idrætshal Espergærde
Referat
Der er eftersendt mail med info om
ønskerne til halgulvets beskaffenhed og
ønskerne til springgrav faciliteter, og
detaljer om faciliteter for minibasket.

flere foreninger og andre brugere kan benytte idrætsbyen samtidig.

EIF Michael Bruun

Alle idrætsafdelinger ønsker mere plads
– og de ønsker at udvide. De ønsker en
stor hal.

Ane: Der er gennemført brugerinterviews i perioden før
sommerferien. Afvejningen mellem forskellige interesser er her og
ved efterfølgende dialog på styregruppemøde nr. 4 behandlet. Der er
her peget på en 2-delt hal, som nuværende disponering afspejler.

Espergærde
Gymnasium Ole
Jensen

Det er en fordel, at mange forskellige
idrætsgrene kan ske samtidigt og af
brugere fra både gymnasiet, klubber og
andre.

AH: Der er fra Lokale & Anlægs Fonden (LOA) tydeligt givet udtryk
for, at modellen med en 2 delt hal er det, som de vil understøtte
med samarbejde og økonomisk. Man må derfor forvente, at LOA ikke
vil give tilskud til endnu en stor hal.

EIF Michael Bruun

Stiller spørgsmål om, hvorfor der ikke er
indarbejdet et café miljø – kommer der
salg af mad?

AE svarer – Nej, der kommer ikke Café – dette emne har været
drøftet tidligere – hvor der var bred enighed om, at undlade en cafe.
– det vil næppe kunne løbe rundt økonomisk

EIF Keld Fritzbøger

Det bekræftes at det har været
vanskeligt i EIF regi at få en café til at
løbe rundt.

AE svarer: der er god mulighed for at opsætte automater med
drikkevarer og enkle madvarer, som friske sandwich fra Gymnasiets
kantine. Der tænkes etableret the køkken til fri brug.

EIF Keld Fritzbøger

Bliver der sideløbende arbejdet med en
anden, mindre model (uden fondsmidler
fra LOA)

AH svarer: Nej pt. arbejdes der på at finde løsninger indenfor en
ramme, hvor der gives støtte fra LOA.
Der vil blive taget skridt i retning af at få tilpasset økonomien i løbet
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af oktober måned –
EIF Håndbold /
badminton

Hvordan bliver der tænkt i digitale
løsninger

AE svarer: der skal udvikles en model med input fra brugergruppen,
hvad er nødvendigt? hvad er brugbart? Hvad er robust ift. drift,
udskiftning mv.? (kamera, tidsmåling mv ….)

Espergærde skolerne
Morten Sylvest

Hvad kommer det til at koste at udbyde
byggearbejderne i fagentrepriser
sammenlignet med, hvis arbejderne
skulle udbydes i totalentreprise?
Får vi mindre antal m2?

AH svarer: Det betyder, at tidplanen forrykkes et år – hvis det går
planmæssigt kan der forventes indvielse i august 2018 og ikke i
august 2017. Det skyldes bl.a., at der skal gennemføres flere udbud,
som er tidskrævende. Det er ikke til at sætte præcise tal på de
økonomiske konsekvenser af den ændrede udbudsmetode. Der skal
dog bruges flere midler på administration i en vis størrelsesorden.

Espergærde skolerne
Jesper Carlsen /
Jørgen Knudsen

Det er et meget spændende projekt og
planløsning/model. Forslaget møder de
unges behov, der bl.a. fordrer stor grad
af omstillingsparathed.
Vi håber på, at der kan blive plads og tid
til at skolerne også kan få gavn af
faciliteterne

Squash Øresund

Klubben ser meget positivt på planen og
håber, at vi kan blive en del heraf. Vi har
et hold i 1. division. Spil her kræver 3
baner – I dag har vi ikke nogen fast base
el. tilholdssted. Positivt stemt for miljøet,
hvor man kan se på og tiltrække liv.
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Helsingør Talent og
Elite Anja H. Møller

Pigemiljøet – er der tænkt på det?

AE: ja vi har netop i dag haft et interview med elevrepræsentanter
fra Espergærde gymnasium. Frisport blev her nævnt.
Pigeomklædning og fleksibilitet i brug og indretning af den nye
idræts faciliteter. De ønsker sig nicher og miljøer, der mere specifikt
henvender sig til piger – og piger/drenge. Et feminint miljø.

Squash Øresund

Hvordan tænker i adgangen til hallen
kan foregå – vi spiller ofte om aftenen.

AE: der tænkes i et åbent miljø, hvor en løsning for adgang med brik
kunne være fleksibel og brugbar.

EIF Keld Fritzbøger

Husker i, at gymnasiets designmanual
skal anvendes?

AE: ja vi har fået manualen. Den omhandler mest valg af farver og
materialer – og det mener vi godt kan indarbejdes.

EIF Michael Bruun

Eksisterende gymnasiehal har utrolig
meget opstribning. Er der stadig basket
baner på tværs af den nye hal?
Supplerende gav Michael Bruun udtryk
for, at han mener det er et spændende
projekt

AE: ja

Squash Øresund
Michelle Cantor

Er der tænkt på at søge andre fonde?
Dansk idrætsforbund har fondsmidler,
hvor man f.eks. kan søge penge til
måtter og til udviklingsprojekter til de
mindre idrætsgrene.

AH: tak for tippet – vi skal selvfølgelig se på de muligheder der er.
Nogle dele / penge til eksempelvis udstyr kan måske søges
efterfølgende, når byggeriet er indviet.

AFRUNDING

AH: Tak for i aften
- Tak for debatten og ideerne
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