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FORSLAG OM NEDSÆTTELSE AF LOKALEGRUPPE 

Indledning 

Foreningsledelsen foreslår, at der nedsættes en lokalegruppe med reference til foreningsledelsen, 

der har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, at Aarhus Tigers Cheerleaders inden 

for en kortere tidshorisont kan flytte til egne lokaler. Det er ønsket, at der senest på årsmødet 

2021 kan fremlægges et forslag til årsmødets drøftelse og beslutning. 

 

Baggrund 

I Aarhus Tigers Cheerleaders har der over en længere årrække været drøftelser om at arbejde for, 

at foreningen får egne lokaler. På nuværende tidspunkt disponerer foreningen over sportshallen 

på Viby Skole. Foreningen har ikke aktuelt lokalebookinger på Strandskolen. 

 

På årsmødet i 2017 blev der spurgt ind til ledelsens planer for et klubhus, da foreningen har en 

klubhusfond. Ledelsen aftalte i 2017, at der snarest skulle gennemføres en strategisk drøftelse om 

foreningens aktuelle lokalesituation og det fremtidige lokalebehov. Denne drøftelse blev 

gennemført i januar 2018.  

 

I drøftelserne har det været overvejet, hvorvidt foreningen kan leje en lagerhal (et 

erhvervslejemål) og med en mindre ombygning gøre lagerhallen anvendelig til 

cheerleadingaktiviteter. Bekymringerne er blandt andet, om der på kort og lang sigt kan skabes en 

økonomisk holdbar situation for foreningen, hvor den på den ene side har bedre faciliteter end de 

nuværende (uden en væsentlig forringelse af foreningens økonomi) og hvor den på anden anden 

side ikke risikerer, at en udlejer i utide sælger ejendommen eller ønsker at anvende den til andre 

formål.  

 

Der blev lavet en kort afsøgning af mulige erhvervslejemål (produktionshal(ler) med tilhørende 

faciliteter) i Århus-området ved årsskiftet 2017/18. Der er taget udgangspunkt i erhvervslejemål i 

Viby og Højbjerg-området. Afsøgningen viser, at kvadratmeterprisen umiddelbart ligger mellem 

200 til 400 kr. Dertil skal regnes en udgift til ombygning af en produktionshal, så den kan bruges til 

cheerleading. Denne udgift kunne evt. afholdes af udlejer mod en større månedlig lejeudgift.  

 

De på daværende tidspunkt ledige erhvervslejemål havde alle en størrelse, der gjorde, at den 

samlede årlige lejeudgift vil være betydeligt over det forventede lokaletilskud.  

 

Der er ikke foretaget en nærmere opgørelse af, hvad en ombygning af et eksisterende 

erhvervslejemål må forventes at kunne koste. 
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En væsentlig betragtning i forhold til et muligt erhvervslejemål er, at det er vigtigt, at der er gode 

offentlige transportmidler til og fra ejendommen uden for normale arbejdstid. Det er også vigtigt, 

at det pågældende erhvervsområde ikke gør udøvere og forældre utrygge ved at færdes, når det 

er mørkt, da det hurtigt vil kunne betyde en nedgang i antallet af udøvere og dermed fjerne 

grundlaget for at have et erhvervslejemål.  

 

I sommeren 2017 var ledelsen været i dialog med en projektudvikler, der er i færd med at opbygge 

et aktivitetscenter i erhvervsområdet i Risskov. Gennem en aftale med projektudvikleren ville 

foreningen i vist omfang kunne disponere over fælles faciliteter i aktivitetscentret. Dialogen har 

ikke ført noget med sig, men har vist, at der vil udestå et ret betydeligt arbejde, hvis en lagerhal 

skal kunne gøres anvendelig og attraktiv for foreningen.  

 

Foreningen har i 2019/2020 haft en voldsom fremgang i antallet af medlemmer. Aktuelt er der 165 

aktive udøvere. Ledelsen arbejder på – og forventer -, at foreningen i løbet af efteråret vil ramme 

200 aktive udøvere.  

 

Foreningens forventede medlemsantal og holdstruktur vil gøre, at der vil være et stort pres på 

foreningens lokalefaciliteter. Samtidigt er der et ønske om egne lokaler, der vil understøtte et 

klubmæssigt fællesskab. 

 

Dilemmaerne kredser derfor om følgende emner: 

• Risikovillighed i forhold til fremtidig lokalesituation (valg mellem sikre kommunale lokaler 

og erhvervslejemål) 

• Økonomisk forretningsmodel 

• Forventninger til medlemsudviklingen, herunder mulighederne for at øge 

´markedsføringen´ af cheerleading i og omkring Århus 

• Geografiske behov fra udøvere m.fl. (beliggenhed, offentlig transport, sikkerhed/tryghed) 

• Sportslige ønsker, f.eks. særlige ønsker til indretning, faciliteter m.v. 

 

Der var været en kort og indledende dialog med DGI Østjylland om foreningens 

lokaleproblematikker. DGI Østjylland har oplyst, at de gerne vil bidrage i en proces, som sikrer en 

afklaring af foreningens lokalestrategi for de kommende år. DGI Østjylland må formodes at kunne 

bidrage med viden om alternative finansieringsformer og organiseringsformer, f.eks. 

lokalefællesskaber med andre lignende eller supplerende aktiviteter. 

 

Af hensyn til at fremme arbejdet for egne lokaler foreslår ledelsen, at der på årsmødet 2020 

nedsættes en lokalegruppe med reference til foreningsledelsen, der har til formål at tilvejebringe 

et beslutningsgrundlag for, at Aarhus Tigers Cheerleaders inden for en kortere tidshorisont kan 

flytte til egne lokaler. Det er ønsket, at der senest på årsmødet 2021 kan fremlægges et forslag til 

årsmødets drøftelse og beslutning. 

http://www.aarhustigerscheerleaders.dk/
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