Hundelev den 15. januar 2018

Ansøgning om støtte på 150000,- til Motion- og Fitnesscenter i Hundelev
Hundelev Ungdoms- Idrætsforening ønsker at øge andelen af borgere i vores område der dyrker motion. Vi ser
store muligheder med blandt andet børnefamilier hvor børnene kan afleveres til holdidræt og forældrene er i
motion og fitnesscentret. Den store gruppe af unge mennesker der dropper ud af foreningsidrætten, ønsker vi
også at fange i vores center, og endelig tror vi på en øget aktivitet blandt vore seniorer, er realistisk når centret
ligger i Kultur- og Idrætscentret i Hundelev, hvor alt andet fælles aktivitet foregår.
Vi har ved flere lejligheder forespurgt blandt vore brugere og til fællesmøder, der har været afholdt i området,
blev der spurgt om der er interesse for et motionscenter. Alle taler om at det er en god ide med et sådant
center placeret i Hundelev. Fra de omkringliggende landsbyer er der sågar kommet opfordringer til at starte op.
Vores målgruppe er borgerne indenfor en radius af ca. 6 km med landsbyerne Sdr. Harritslev, Rakkeby,
Smidstrup, Vejby, Vittrup, Rubjerg, Gølstrup, Skallerup, Lønstrup, Vennebjerg og Hundelev. Der bor omkring
1500 borgere i det omtalte område hvor Hundelev vil være et naturligt valg til motion og fitness. Afstanden til
andre lignende faciliteter i henholdsvis Vrå, Løkken og Hjørring er 10-12 km.
Placeringen af centret i Kultur- og Idrætscentret for Hundelev og Omegn er en følge af de erfaringer vi har
draget tidligere. Vi har i den forbindelse fravalgt en bygning til motionscentret beliggende ca. 200 m væk, og
som vi kunne få stillet gratis til rådighed. Årsagen er den at vi mener det er meget vigtigt vi tilbyder alle vore
aktiviteter tæt på hinanden. Ved at vælge Kultur- og Idrætscentret til alle vore tilbud, skaber vi synergi
aktiviteterne imellem og giver store muligheder for idrætslig udfoldelse for blandt andet børnefamilier. Vi ser
ikke Motion- og Fitnesscentret som en konkurrent til de mange andre tilbud vi har i vores forening, men snare
et supplement der kan skabe synergi for os som forening.
Kultur- og Idrætscentret for Hundelev og Omegn er en selvejende institution oprettet i 2015 efter at Hjørring
kommune valgte at lukke Hundelev Centralskole. En kreds af foreninger og forretningsdrivende valgte at gå
sammen om at købe bygningerne og jorden der hørte til skolen. En selvejende institution blev oprettet og i dag
rummer centret alt aktivitet af social- og idrætslig karakter fra beboerforeningen, ungdomsklubben,
idrætsforeningen, seniorklub, madhold, sangkor for store og små, menighedsråd, friskole og andre. Private
fester kan ikke afholdes i centret ud fra den begrundelse, at lokaler til den type arrangement allerede findes i
flere af de omkringliggende landsbyer, hvis borgere kommer til idræt og andet hos os. Tilbud om private fester,
vil dermed være med til at undergrave dele af den aktivitet der foregår i vore nabolandsbyer, hvilket vi ikke
ønsker.
Med henblik på udvikling af vores Kultur- og Idrætscenter og det vi kalder "Hundelev City" har vi netop igangsat
et samarbejde med Aalborg Universitet, hvor vi ønsker at opføre en ny bygning, der kan rumme både kulturelle
og idrætslige aktiviteter. Bygningen skal blive unikt for området og den skal være 20 m høj og med mulighed
for udsigt til Rubjerg Knude, Børglum Kloster m.m.
I Hundelev mener vi faktisk vi igennem mange af vore tidligere projekter, med etablering af rekreative områder
omkring byggegrunde, i vores fælles skov, ved Kultur- og idrætscentret for Hundelev, ved legepladser og meget
mere, har haft for øje at etablere basale serviceydelser og landsbyfornyelse. Det mener vi har været med til at

fastholde og fremme bosætningen. Vi har sammen med de mange projekter vi har gennemført igennem de
sidste 10-12 år, gjort meget ud af profilering af livet i landdistriktet, skabt, sammen med kommunen, ny
udstykning og lavet visioner og udviklingsplaner for vores område. Samlingsstedet Kultur- og Idrætscentret for
Hundelev og Omegn bliver netop nu renoveret med nyt omklædningsrum og nye toiletter. Det kommende
motion- og fitnesscenter kan være med til at fastholde den udvikling der skal til hvis vi skal udbygge vores
position som attraktiv landsby, der tiltrækker nye borgere.
Forud for denne ansøgning har vi været i Tornby, Bindslev, Gærum og Purhus ved Randers. Her har vi fået stor
indsigt i både etablering og drift. Det er et komplekst område m.h.t. indkøb af maskiner, men vi er kommet til
den konklusion at det ikke altid er det dyreste der er bedst købt.
Til at drive vores nye motion- og fitnesscenter etablerer vi Hundelev Ungdoms- og Idrætsforening Motion og
Fitness. Foreningen kommer til at høre under Hundelev Ungdoms- og Idrætsforening, men med egen ledelse og
vedtægter (vedhæftet)
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Hundelev Ungdoms- og Idrætsforening (HUI) blev stiftet i 1962. Det er en aktiv lille forening med ca. 200
medlemmer. HUI tilbyder forskellige aktiviteter for både børn og voksne, såsom gymnastik, volleyball,
badminton, tennis, yoga, pilates og linedance. De fleste aktiviteter foregår i Kultur- og Idrætscentret for
Hundelev og Omegn (KIHO). KIHO rummer blandt andet Friskolen med SFO. Regnbuen, vores daginstitutionen,
ligger tæt på centret. Den centrale placering giver et naturligt samarbejde med disse institutioner. Gennem
årene har HUI indkøbt redskaber og rekvisitter til undervisningen. Desuden har vi nogle dygtige trænere, så vi
kan tilbyde idræt af en ordentlig kvalitet. Tennisbanen ligger midt i byens skov (Hundelev Fælleden) og foruden
HUI´s medlemmer, bliver den også brugt af turister. Om sommeren tilbydes desuden ”Onsdagstræf” for alle
børn, hvor et par forældre laver forskellige aktiviteter for børn.
Sammen med andre foreninger, skolen og daginstitutionen, er HUI også med til at lave arrangementer i
Hundelev. Vi har bl.a. en KOM-uge (kost og motion) hvert andet år, hvor rigtig mange deltager. Rubjerg Knude
Løbet er også blevet en stor begivenhed med ca. 500 deltagere, som løber alt fra maraton til børneløb på 3 km,
samt cykelløb.

