
Halinspektørforeningen område 5 

                                                 Brønderslev Hallerne 

                                  Knudsgade 15, 9700 Brønderslev 

d. 5. december - 2017 kl. 09.00. 

 

Dagsorden og Referat. 

1. Morgenmad 
2. Velkomst og gennemgang af dagsorden 
3. Diverse nyt fra HI og området v. Jan  
4. Nyt fra Sekretariatet ved faglig konsulent Joy Amandus Andersen. Joy orienterer videre om sine 

kompetencer og arbejdsopgaver i HI. I hvilke situationer kan medlemmerne gøre brug af Joy`s 
faglige viden. Hvad er nuværende og kommende udfordringer for vores branche. Hvad kan vi som 
medlemmer selv gøre for HI`s videre udvikling. 

5. Kom med ideer til oplægsholdere/branche/firma til møderne i 2018. 
6. Bordet rundt, hvad sker der i anlæggene – gerne korte indlæg. 
7. Christian Brønden, Centerleder, orienterer om nøgletal og aktivitetsområder i Hallerne 
8. Eventuelt. 
9. Rundvisning I Brønderslev hallerne 
10. Frokost 

REFERAT: 

- Jan bød velkommen og gennemgik dagsorden 
- Nyt fra området: Messen i Køln var lidt tynd, dog var der meget outdoor sport som god inspiration. 

Pt. Er der 32 medlemmer tilmeldt vores lokale facebook side. Der er desværre ikke den store 
interesse og fremmøde fra det tidligere område 11 til vores møder. HUSK at kontakte haller i 
lokalområdet vedrørende medlemskab af HI. 

- Nyt fra sekretariatet: Joy præsenterede sig og fortalte om de væsentligste arbejdsopgaver. Pt. Er 
der udfordringer med det Psykiske arbejdsmiljø, men også serviceeftersyn af kontakter og 
ansættelsesbreve i kommunale og selvejende haller fylder en del. Vi talte også om pension/efterløn 
samt udfordringerne i de kommende overenskomstforhandlinger. Joy efterlyste forslag til kurser og 
indhold på Campus og årsmødet i Vingsted. Følgende fokusområder var ønsket: person 
databehandling – Stress – ledelsesansvar – funktionsbeskrivelse/kontrakter/ansættelsesbrev – 
badeassistent uddannelsen skal ligge lokalt evt. i AMU – regi. 

- Forslag til oplægsholdere i område 5 i 2018: Pension og forsikring – LED lys – Person data 
lovgivningen – hjemmesider. 

- Bordet rundt: der var mange interessante aktiviteter og nyheder fra medlemmerne. Torben Larsen 
fra Idrætscenter Jammerbugt har valgt at pensionere sig og afholder reception d. 19. januar kl. 



14.00. Christian Brønden, dagens vært, fra Brønderslev Hallerne har også valgt at gå på pension og 
afholder reception 26. januar kl. 14.00, men de fortsætter heldigvis i HI som aktive pensionister. 
Erik Jensen, tidligere Halinspektør i Brønderslev hallerne har i år ganske imponerende 50 års 
jubilæum i HI, flot og stort tillykke. Per fra Iscenter Nord Frederikshavn har 40 jubilæum i år, stort 
tillykke. Vi var 23 fremmødte til mødet, ganske flot – alle fra Nordjylland. 

- Kæmpe tak til Christian Brønden og hans energiske personale for god forplejning, og en god og 
informativ rundvisning i det dejlige center med nye værelser og fælleslokale. 

- GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER 

 

Med venlig hilsen 

Område 5 

Jan Frederiksen 

Haraldslund Vand – og Kulturhus 

Jan.frederiksen@aalborg.dk      mobil  2520 6770 
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