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Nedlæggelse af boldbaner
Modtagere:

Involverede foreninger, DBU Bornholm, Bornholms
Idrætsråd, Bornholms Idrætsområder samt Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

31. marts 2011
I budget 2011 skal der spares 275.000 kroner på ”nedlæggelse af boldbaner”.
Det foreslås at besparelsen udmøntes med følgende nedlæggelser:
•

Nylars Stadion
Den forpagtede del af Nylars Stadion nedlægges, og jorden retableres
som landbrugsjord (krav i landzonetilladelsen for arealet).
Forpagtningen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. januar.
BRK hænger derfor på afgiften resten af 2011, men kan stoppe vedligeholdelsen af banen med kort varsel.
Lysanlægget på den nedlagte del af stadion afmonteres og fjernes.
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•

Pedersker Stadion
Den ene bane på Pedersker Stadion foreslås nedlagt. Arealet overdrages til Teknik og Miljø, Naturgruppen og plejes som andre grønne
naturområder.
Lysanlægget på banen afmonteres og fjernes. Såfremt foreningen har
brug for at træne med lys, henvises til f.eks. Poulsker eller Nexø Stadion.
Nedlæggelsen af banen er under forudsætning af at foreningen får tilladelse til – for egen regning - at opføre hegn ud mod Baunevej,

•

Gudhjem Stadion
Gudhjem Svømmehal er interesseret i at købe stadionarealet inkl. lysanlæg for 0 kr. Svømmehallen ønsker at kunne bruge arealet i forbindelse med f.eks. stævneaktiviteter og rekreative aktiviteter
Gudhjem Svømmehal overtager dermed den fulde drifts- og vedligeholdelsesforpligtelse. Svømmehallen har i den forbindelse anmodet
om, at en brugt græsklipper indgår i handelen. Bornholms Idrætsområder har en egnet græsklipper stående, som vil kunne sælges for
35.000 kroner.
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•

Rø Stadion
Rø Stadion nedlægges helt som stadion og overgår til Teknik og Miljø, Naturgruppens drift. Den sydlige bane passes som vildtvoksende
naturområde, mens den nordlige bane vil kunne klippes én til to gange årligt efter ønske fra Rø IF.
Lysanlægget afmonteres og fjernes med mindre Rø IF ønsker at overtage ejerskabet og driftsansvaret for anlægget.
Der indgås skriftlig aftale med foreningen om øvrige tekniske installationer og befæstede arealer (grusparkering).
Der udformes en lejekontrakt for foreningens klubhus, som ligger på
kommunens areal.

•

Rønne Stadion Syd
Én fodboldbane er nedlagt og overgået til paintball aktiviteter.

•

Rønne Stadion Nord
Den nuværende grusbane samt et omkringliggende areal udgår af
Bornholms Idrætsområders drift og overdrages via en lejeaftale til
Bornholms Sports og Kulturcenter, som ønsker at etablere kunstgræsbane på området.
Bornholms Sports og Kulturcenter overtager i den forbindelse den
fulde drifts- og vedligeholdelsesopgave på området.
Lejekontrakten forventes behandlet af Kommunalbestyrelsen ultimo
april 2011.
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Økonomi
Den reelle økonomiske besparelse på nedlæggelse af ovennævnte baner er
vanskelig at fastslå, idet prisen for drift af de enkelte baner svinger meget på
grund af lokale forhold og også vejrlig de enkelte år. Men på overslagsniveau
vil nedlæggelserne give følgende besparelse:
Nylars
Årlig forpagtningafgift
Årlig driftsbesparelse
Nedlæggelse af lysanlæg

26.000
45.000
-10.000

Anslået engangsudgift

Pedersker Stadion
Årlig driftsbesparelse
Afmontering af lysanlæg

30.000
-10.000

Anslået engangsudgift

Gudhjem Stadion
Årlig driftsbesparelse
Omkostninger vedr. overdragelse
Køb af brugt græsklipper

45.000
-10.000
-35.000

Anslået engangsudgift
Anslået engangsudgift

45.000
-10.000

Anslået engangsudgift

Rø Stadion
Årlig driftsbesparelse
Afmontering af lysanlæg (alternativt overdrages
anlægget vederlagsfrit til Rø IF)
Rønne Stadion Syd
Baner omlagt til paintball – årlig driftsbesparelse

25.000

Rønne Stadion Nord
Baner omlagt til kunstgræs - årlig driftsbesparelse

15.000

Øvrige besparelser
Det resterende sparekrav findes via optimering
og omlægning af driften på øvrige baner samt
mindre justeringer i serviceniveau.
Årlig besparelse i alt – når fuldt implementeret
Engangsudgifter i forbindelse med nedlukning

(fra 1. januar 2012)

44.000

275.000
75.000

