
Helsinge Hallerne

Følgende dokument er udarbejdet efter møde afholdt mellem Borgmester 
Kim Valentin, forvaltningen samt bestyrelsen i Helsinge Hallen den 28. marts 
2017. 

Nedenstående punkter er helt eller delvis indarbejdet i Helsinge Hallens drift.
Ikke indarbejdede punkter vil blive behandlet på de kommende 
bestyrelsesmøder og forventes afsluttet ultimo 2017. 

 Forretningsudvalg* (FU) etableret og godkendt frem til juni 2017 med møde ca. hver 14 dag 
med det formål at støtte og udvikle haldirektørens beføjelser

 Forretningsorden færdiggøres og forventes godkendt på bestyrelsesmøde ultimo 2017
 Månedsbalancer med budget opfølgning udarbejdes af haldirektøren, godkendes af 

formanden samt kvartalsvis på bestyrelsesmøderne
 Aktuel likviditets balance præsenteres sammen med likviditetsbudget på bestyrelsesmøder
 Investeringsbudget udarbejdes og godkendes af bestyrelsen; opfølgning på bestyrelsesmøder
 Investeringer som ikke følger budget skal behandles på bestyrelsesmøder
 Alt eksternt arbejde som udføres i hallen skal følge denne proces:

o Opgavens formål beskrives
o Opgavens indhold beskrives
o Opgavens tid, krav og økonomi beskrives

Der indhentes/fremlægges altid min. 2 leverandører. Bestyrelsen orienteres kvartalsvis.

 Bestyrelsen støtter direktøren i, at der udarbejdes - og tilrettes løbende - en treårig 
vækststrategi, der beskriver hallernes succesmål for brugere på toplinje og bundlinje 

 Bestyrelsen sørger for, at direktøren udarbejder vedligeholdelses-, moderniserings- og 
udvidelsesplaner i tæt samarbejde med idrættens interessenter gennem HSI.

 Drift-tilskudsforbrug dokumenteres/synliggøres
 Årsbudget udarbejdes og godkendes på bestyrelsesmøde i oktober måned
 Kvartalsbalancer med budgetopfølgning samt opdateret likviditetsbudget forelægges 

bestyrelsen
 Årsregnskab med likviditetsoversigt og budget forelægges for bestyrelsen senest i april 

måned
 Vedligeholdelsesplan udarbejdes, 10 års rullende plan
 Likviditetsbudget udarbejdes og godkendes årligt
 Ansættelses- og personalebehov drøftes på bestyrelsesmøder
 Analyse af kompetencebehov i bestyrelsen udarbejdes; forventes afsluttet på 

bestyrelsesmøde i 4. kvartal. Evt. kompetencegab vurderes og drøftes efterfølgende.
 Vedtægter gennemgås i henhold til krav fra Gribskov Byråd og udfald af kompetenceanalyse
 Alle møder (både i bestyrelsen og FU) dokumenteres med referat til hele bestyrelsen

*) Forretningsudvalget består af:
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