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1 (Åben) Opgaveudvalg Ny svømmehal, møde den 9. juni 2021 
  
Sags ID: EMN-2021-03044 
 
Resumé 
Opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen afholder fjerde møde d.9. juni 2021. 
 
På mødet foreslås afholdelse af et ekstra møde i opgaveudvalget den 31. august 2021 
  
På mødet gennemgås og vedtages de anbefalinger (eksklusive den økonomiske prioritering, der vil 
blive foretaget på opgaveudvalgsmøde i august), som opgaveudvalget afleverer til 
Kommunalbestyrelsen i efteråret 2021.  
Der informeres om, at der skal udvælges to opgaveudvalgsmedlemmer, som gerne vil fremlægge 
opgaveudvalgets anbefalinger på fællesmødet i september.  
Endelig stilles der forslag om at nedsætte en følgegruppe, som skal arbejde videre med projektet 
efter opgaveudvalgets afslutning.  
 
 
Baggrund 
Opgaveudvalget ”Ny svømmehal ved Kildeskovshallen” skal komme med anbefalinger til et 
byggeprogram samt se på, hvordan den nye svømmefacilitet kan blive til størst mulig glæde for 
både nuværende og kommende brugere. 
 
På mødet foreslås afholdelse af et ekstra møde i opgaveudvalget den 31.august 2021 
På ekstramødet diskuteres de økonomiske prioriteringer. 
 
På mødet den 9.juni gennemgås de anbefalinger, som opgaveudvalget afleverer til 
Kommunalbestyrelsen i efteråret 2021. Der informeres om, at der skal udvælges to 
opgaveudvalgsmedlemmer, som gerne vil fremlægge opgaveudvalgets anbefalinger på 
fællesmødet i september.  
Endelig stilles der forslag om at nedsætte en følgegruppe, som skal arbejde videre med projektet 
efter opgaveudvalgets afslutning.  
 
 
Dagsordenen for fjerde møde i opgaveudvalget: 

 Velkomst  
 Forslag om nedsættelse af følgegruppe  
 Præsentation af byggefelt ved Kildeskovshallen 
 Gennemgang og vedtagelse af anbefalinger  
 Information om udvælgelse af opgaveudvalgsmedlemmer til fremlæggelse af anbefalinger 

på fællesmødet i september 
 Afrunding og tak for i dag  

 
Eventuelle tilhørende dokumenter fremsendes inden mødet og bliver efterfølgende tilgængelige på 
politikerplatformen. 
 
 
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
Til Opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen: 
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1. At der afholdes et ekstra møde den 31.august 2021 
2. At opgaveudvalget vedtager nedsættelse af en følgegruppe 
3. At anbefalingerne vedtages 

 
 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 

1. Det blev godkendt at afholde to ekstra opgaveudvalgsmøder hhv. den 31.august og den 16. 
september 2021 

2. Opgaveudvalget vedtog at nedsætte en følgegruppe 
3. Opgaveudvalget vedtog anbefalingerne 

 
 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 
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