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Høringssvar vedrørende forslag om nedlæggelse af boldbaner
Bornholms Idrætsråd har modtaget ”Oplæg til beslutning – nedlæggelse af boldbaner” i høring. Anledningen er Kommunalbestyrelsens beslutning om at spare 275.000 på driften af idrætsanlæg i 2011.
Der har tidligere på året været afholdt to møder med repræsentanter fra udvalget, sekretariatet, DBU
Bornholm samt idrætsrådets formand, der på vegne af Bornholms Idrætsråd opponerede imod nedlæggelse af baner, hvor der er et rimeligt aktivitetsniveau, da det vil underminere foreningernes virke.
Det er oplyst, at kontrakten mellem Bornholms Idrætsområder og Vej & Park allerede er beskåret med
et tilsvarende beløb. Dermed er besparelsen allerede realiseret, eventuelt med en mindre serviceforringelse. Denne vil dog kunne elimineres ved en eftergivelse eller henstand for Bornholms Idrætsområders
resterende gamle underskud, som den nye virksomhedsleder måtte overtage.
Vi har i øvrigt følgende bemærkninger:
NyVest og Pedersker IF har begge aktive fodboldafdelinger og har klubfaciliteter ved stadion. Nedlæggelse af baner bør ikke ske uden klubbernes samtykke. Selvom forpagtningsudgiften i Nylars er forholdsvis stor, må denne udgift fortsat afholdes, så længe der er rimelig aktivitet på stedet. Udgiften må
ses i forhold til det samlede budget på Bornholms Idrætsområder og anerkendes som andre gamle aftaler, hvis ikke lejekontrakten kan genforhandles, alternativ at arealet kan erhverves af kommunen eller af
NyVest Centret.
Etablering af et hegn til offentlig vej må være kommunens udgift. Såfremt banen i Pedersker oprindelig
måtte være overdraget fra foreningen til Aakirkeby Kommune, finder vi det urimeligt, at Bornholms
Regionskommune senere kan sælge den til f.eks. sommerhusgrunde.
Budgetansvaret for Gudhjem Stadion skulle vel allerede have været flyttet fra Bornholms Idrætsområder, da fodboldafdelingen blev nedlagt. Udgiften til pasning af anlægget de seneste år, kan vel næppe
have kostet stort set det samme som et stadion i brug. Kommunen kan vel næppe sælge det tidligere
stadionareal under markedsprisen. Det samme gælder vel inventar og maskiner.
Rø Stadion har de seneste år kun været benyttet i meget lille omfang og der er pt. ikke en aktiv fodboldafdeling. Dermed er det vanskeligt at indvende noget imod forslaget. Det samme gælder nedlæggelse af baner på Rønne Stadion Syd og Rønne Stadion Nord.
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Bornholms Idrætsråd advarer imod overilede beslutninger om lukninger.
Vi opfordrer fortsat til at der undersøges alternative muligheder for optimering af økonomien i Bornholms Idrætsområder, uden serviceforringelser. Det bør indebære beregninger ved udliciteringen af
flere eller færre opgaver, alternative tilbud fra andre entreprenører og frivillige aftaler med foreningerne,
hvis de selv overtager flere opgaver.
Venlig hilsen
Jørn Christoffersen
Formand

