
RY HALLERNES PERSPEKTIV PÅ 
DET KOMMENDE SKOLE/ 
DAGINSTITUTION BYGGERI VED 
RY HALLERNE  



HVAD ER KLOGT

Ja - til en ny skole og daginstitution 

Vi skal sikre skole og pasning af vores 

børn. Dette er en kommunal 

kerneopgave

Men

Hvad med fritiden ?



TABER FRITIDSMILJØET ?

• Hvis hallen skal bruges af skole fra 8.00 – 16.00 skal 

foreningerne lukke hold, som det er i dag.

• Hvor er foreningernes mulighed for at udvikle ?

• Byrådets beslutning:



MAN BYGGER JO IKKE EN SKOLE PÅ 
HJUL

• Vores vision er at se ud over 2037.

• Sikre at der I fremtiden er plads til både en multihal og en 

kommende udvidelse På 2 x 1400 m2. 

• Vi er en selvejende institution og kan derfor samle midler så 

udvidelser kan ske uden om kommunen.





DETTE ER IKKE FORENETLIG MED 
BYRÅDETS BESLUTNING.



HVORFOR VIL BYGHERRELEDELSEN IKKE SLETTE 
DETTE FRA BYGGEPROGRAMMET?



TILGÆNGELIGHED SKAL GIVE MENING



HVORFOR STÅR VI HER 

• Sikre foreningerne mulighed for at tilbyde indendørs idræt

• Til ældre, børn og unge, voksne og alle dem der har brug for 

noget særlig også om dagen.

• Sikre at mennesker har mulighed for i deres nærmiljø at dyrke 

deres idræt

• Sikre at der er plads til Idrætslivet også efter 2037

• Sikre at idrætsudøvelse sker i miljøer, hvor der er hjerterum og 

plads til dem, der ikke endnu er idrætsaktive.



CAFEÉN I 
HALLEN OG 
SKOLEKANTINE  

• Vi kan ikke sikre at Ry Hallernes café vil kunne drives 

som en produktionsvirksomhed fra kl. 8.00

• Selvstændig kunne bestemme over udbud af varer

• Sikre den kulturelle værdi en café har for dem over 20 

år, samtidig med at det skal være en skolekantine. 



SPØRGSMÅLET OM 
PARKERINGSPLADSER

• Vi kan ikke sikre at Ry 

Hallernes nuværende 

parkeringspladser forbliver 

parkeringspladser fremover.

• Vi kan ikke sikre at skolen  

skal bruge grus parkeringen 

ved tennis,  så asfalt  

parkeringen forbeholdes Ry 

Hallernes brugere



HVAD BETYDER AT EN KLUB SKAL ETABLERES I 
RY HALLERNE OG I SAMARBEJDE MED 
KLUBBERNE ?



YTRINGSFRIHED
OG DEMOKRATI  

• Direktionen har den 15.9.2022 valgt at sende 

informationsbrev ud til alle formænd I de klubber, der er 

tilknyttet Ry hallerne

Fortsat kommunikation Vi vil også fremover kommunikere til 

jer og andre interessenter i området om processen og 

beslutninger vedrørende den nye skole og daginstitution ved 

Ry Hallerne. Dialog og direkte kontakt er altid en god ting. 

Derfor er I som forening og brugere af Ry Hallerne meget 

velkommen til at skrive eller ringe direkte til formanden for 

Bygherreledelsen.

Vi ser frem til samarbejdet med jer foreninger. 

Hvor er den demokratiske proces i en organisation ?

Spiller kommunen ikke en valgt bestyrelse ud af drift ?



TAK FOR I DAG


