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Høringssvar

Hermed fremsendes høringssvar fra DBU Bornholm vedrørende ”Oplæg til beslutning –
nedlæggelse af boldbaner”.
DBU Bornholm håber at FKF-udvalget vil inddrage de fremsendte høringssvar og tage dem ad
notam!
Undertegnede anmoder hermed om at få foretræde ved næste FKF-udvalgmøde i relation til
undertegnedes høringssvar, så dette kan blive uddybet da det er meget komplekst.

Med sportslig hilsen
Kim Bjelstrand
Formand DBU Bornholm
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Høringssvar

På baggrund af det fremsendte ”Oplæg til beslutning – nedlæggelse af boldbaner” følger her DBU
Bornholms høringssvar.
Som udgangspunkt er DBU Bornholm meget lidt tilfreds med at der skal spares på fodboldbanerne
på Bornholm, inden der er lavet en kvalitativ facilitetsundersøgelse, som kunne være med til at
tilvejebringe et fagligt og saglig grundlag for en diskussion om benyttelse af idrætsanlæg på
Bornholm.
Ydermere har DBU Bornholm igennem de sidste 10 år haft en medlemsfremgang på børne- og
ungdomsfodbolden (5 – 17 årige) på 44 medlemmer.
Dette skal ses i lyset af at befolkningstallet i samme årgang i samme periode, er faldet med ca. 800
personer svarende til en befolkningstilbagegang i aldersgruppen 5 – 17 år på 11,6%!
Det betyder at DBU Bornholm som en af de eneste holdidrætter på Bornholm har oplevet
medlemsvækst i børne- og ungdom på trods af det meget kraftige fald i befolkningstallet.
Der er således 24,9% af alle 5 – 17 årige på Bornholm der spiller fodbold i en fodboldklub på
Bornholm!
Dette er blandt andet opnået, netop ved at have banekapacitet nok på øen.
Vi mener derfor ikke at en begrænsning af banekapaciteten harmonerer med kommunens generelle
politik og i særdeleshed ikke med kommunens idrætspolitik, hvor det fremgår at:
•
•
•
•

At der er adgang til de nødvendige faciliteter i alle lokalområder.
At aktiviteter for børn og unge prioriteres i forhold til fordeling af og adgang til
faciliteter.
Børn og unge fastholdes som den væsentligste målgruppe for idrætspolitikken.
At der skal være idrætsfaciliteter i en overkommelig afstand fra skoler, børnehaver og
fritidsordninger.

DBU Bornholm har dog stor forståelse for at kommunen skal spare, så i forhold til det fremsendte
oplæg har vi følgende bemærkninger:
1. For så vidt nedlæggelse af banerne i Gudhjem og Rø har DBU Bornholm ingen
indvendinger
2. I forhold til banen i Rønne Syd hvor der er ved at blive etableret en paintballbane har DBU
Bornholm ingen indvendinger
3. I forhold til de to græsbaner og grusbanen på Rønne Stadion Nord som fremover lejes af
Bornholms Sports- og Kulturcenter, har DBU Bornholm ingen indvendinger
4. I forhold til banen i Nylars (Nyvest) kan vi på ingen måde acceptere en nedlæggelse af
denne da klubben er et vigtigt og væsentligt aktiv for unionen.
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a. Nyvest har igennem en årrække arbejdet målrettet med et klubudviklingsproces
støttet af DBU Bornholm, som har betydet at klubben har oplevet en markant
fremgang på børneområdet. Således er Nyvest på drengesiden (under 13 år) den
fjerde største forening på Bornholm. Dette er sket gennem et ihærdigt lederarbejde
udført af mange frivillige ledere. Nyvest er således en af de klubber som i gennem de
sidste år har rykket sig markant på både aktivitets- og medlemsområdet, i positiv
retning!
b. Ingen klubber med det medlemstal og det aktivitetsniveau som Nyvest har, kan klare
sig med en fodboldbane. Der vil ikke være plads til alle aktiviteterne på en bane.
Endvidere vil der være behov for en træningsbane af hensyn til at aflaste kampbanen,
da denne ellers vil blive totalskadet inden for en kort periode, og fuldstændig
ubrugelig. De bornholmske kampbaner plejer ikke at måtte benyttes før tidligst i
slutningen af marts måned, netop for ikke at ødelægge banerne.
c. En fodboldklub kan i dag ikke klare sig uden lysanlæg. Det er derfor ikke et brugbart
forslag at fjerne lysanlæggene fra Nyvest baner. DBU Bornholm spiller mange
kampe på lysbaner i ydersæsonen. Også træningsmæssigt i foråret inden
turneringsstart er det et must at fodboldklubberne kan træne på lysbaner.
d. Man kan ikke måle aktivitetsniveauet ud fra spillede turneringskampe. For langt den
største del af børnefodbolden deltager ikke i turneringer, men i selvstændige stævner
som ikke er en del af det samlede antal turneringskampe.
5. I forhold til banen i Pedersker kan vi DBU Bornholm heller ikke acceptere en
banenedlæggelse.
a. Pedersker har i gennem mange år været en fast leverandør af mange børne- og
ungespillere, herunder især pigespillere. Pedersker er også i dag en god pigeklub og
der gøres et stort arbejde for at udvikle klubben og skaffe nye medlemmer.
b. Også for Pedersker vedkommende gælder at kampbanen vil blive ødelagt hvis den
både skal bruges til træning og kamp hele året.
c. Udfordringen med lysanlægget gælder også for Pedersker. Klubben vil have behov
for et lysanlæg for at kunne træne og dermed opretholde sin eksistens.
DBU Bornholm undrer sig over at ingen af de konstruktive løsningsforslag, som også sparrede
penge, er blevet medtaget i det udsendte oplæg.
DBU Bornholm fremkom med 2 alternative løsningsmodeller:
•
•

At Bornholms Idrætsområder overtager al pasning fra Vej og Park, af fodboldbanerne på
Bornholm, og
At klubberne overtager al pasning af fodboldbanerne, fra Vej og Park

Nedenfor er udarbejdet et skema som viser forskellige besparelser for de to modeller.
Som forudsætning for tallene, henvises der til notat fra Bornholms Idrætsområder ”overtagelse af
alle driftsmæssige opgaver på udendørs idrætsanlæg”, fra marts 2011.
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Vej og Park

Bornholms
Idrætsområder

Klubberne

Timeløn ved
klipning af
fodboldbaner
Udgift ved
klipning af en
bane en gang (45
min)

631 kr.

400 kr.

350 kr.

473,25 kr.

300 kr.

350 kr.

Udgift ved
klipning af en
bane (36 gange
om året)
Udgift ved
klipning af 5
baner
Udgift ved
klipning af 16
baner
Udgift ved
klipning af 31
baner

17.037 kr.

10.800 kr.

85.185 kr.

Bemærkninger Besparelse
ved brug af
Bornholms
Idrætsområder
231 kr.

Besparelse
ved brug af
klubberne
281 kr.

173,25 kr.

123,75 kr.

12.600 kr.

6.237 kr.

4.437 kr.

54.000 kr.

63.000 kr.

31.185 kr.

20.185 kr.

272.592 kr.

172.800 kr.

201.600 kr.

99.792 kr.

70.992 kr.

528.147 kr.

334.800 kr.

390.600 kr.

193.347 kr.

137.547 kr.

Det må
formodes at
klubbernes
folk ikke er så
hurtige som
fagfolk
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Udover den umiddelbare besparelse vil der være en større besparelse ved kørsel til og fra anlæggene.
Der er 11 stadionanlæg på øen som indgår i aftalen med Vej og Park.
Hvis der påregnes med 30 minutters kørsel til/fra anlæg , og der fratrækkes 3 gange kørsel fra de 36 gange baneanlægget skal besøges, til
vertikalskæring, dybdeløftning og lignende, så er ser besparelsen således ud:

Timeløn ved
kørsel

Vej og Park

Bornholms
Idrætsområder

Klubberne

631 kr.

400 kr.

Udgift ved kørsel 315,50 kr.
fra/til stadion (30
min)
Udgift ved kørsel 10.411,50 kr.
fra/til et anlæg 33
gange om året
Udgift ved kørsel 114.526,50 kr.
fra/til 11 stadions,
33 gange årligt

0 kr.

Besparelse ved
brug af
Bornholms
Idrætsområder
231 kr.

Besparelse ved
brug af
klubberne
631kr.

200 kr.

0 kr.

115,50 kr.

315,50 kr.

6.600 kr.

0 kr.

3.811,50 kr.

10.411,50 kr.

72.600 kr.

0 kr.

41.926,50 kr.

114.526,50 kr.
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I forhold til

Ud fra ovennævnte tabeller og angivne besparelser kan følgende modeller opstilles:
Model 1) Bornholms Idrætsområder overtager al græsslåning af fodboldbanerne (kun de 31 baner
som Vej og Park passer i dag)

Besparelse:
Græsslåning
+ kørsel
Nedlæggelse af Rø
Nedlæggelse af Gudhjem
Rønne Syd
Rønne Nord
Effektiviseringer
I alt

193.347,00 kr.
41.926,50 kr.
45.000,00 kr.
45.000,00 kr.
25.000,00 kr.
15.000,00 kr.
44.000,00 kr.
409.273,50 kr.

Besparelsen vil være endnu større hvis al drift af fodboldbanerne overtages.
Herudover spares der ved at lysanlæggene ikke skal fjernes.

Model 2) Klubberne overtager al græsslåning af fodboldbanerne (kun de 31 baner som Vej og Park
passer i dag)

Besparelse:
Græsslåning
+ kørsel
Nedlæggelse af Rø
Nedlæggelse af Gudhjem
Rønne Syd
Rønne Nord
Effektiviseringer
I alt

137.547,00 kr.
114.526,50 kr.
45.000,00 kr.
45.000,00 kr.
25.000,00 kr.
15.000,00 kr.
44.000,00 kr.
426.073,50 kr.
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Ved denne ordning betyder det at klubberne skal investere/lease en græsklipper.
Hvis klubberne får 12.600 kr. pr. bane pr. år så vil der være fine muligheder for at købe/leje/lease en
græsklipper og stadig have mulighed for at honorere en person til at påtage sig opgaven.
Endvidere vil der i denne model være mulighed for at bruge den overskydende besparelse til at
hjælpe klubberne med materiel til græsklipning.
Herudover spares der fjernelse af lysanlæg.

Model 3)
Med udgangspunkt i at Carsten Clemmensen på de to dialogmøder har udtalt at kontrakten med Vej
og Park kan genforhandles, og at kontrakten kan tilrettes i forhold til besparelserne, og med
udgangspunkt i at banerne Rø og Gudhjem spares væk og besparelserne på Rønne Nord og Rønne
Syd samt effektiviseringsgevindsten opnås, vil der være følgende besparelse:

Rø
Gudhjem
Rønne Nord
Rønne Syd
Effektivisering
I alt
Kørsel til/fra Rø og Gudhjem
2 x 10.400

45.000 kr.
45.000 kr.
15.000 kr.
25.000 kr.
44.000 kr.
174.000 kr.

20.800 kr.

Kontrakttilpasningen betyder følgende besparelser:
Besparelser på overtagelse af 5 baner som svarer til
kontrakttilpasningens nedslag

31.500 kr.

Kørsel til to anlæg (5 baner)
2 x 10.400

20.400 kr.

I alt besparelser

246.700 kr.

I denne model kan Nyvests baner bibeholdes.

Model 4)
Med udgangspunkt i at Carsten Clemmensen på de to dialogmøder har udtalt at kontrakten med Vej
og Park kan genforhandles, og at kontrakten tilrettes i forhold at bibeholde banerne i Nyvest og
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Pedersker, og med udgangspunkt i at banerne Rø og Gudhjem spares væk og besparelserne på
Rønne Nord og Rønne Syd samt effektiviseringsgevindsten opnås, vil der være følgende besparelse:

Rø
Gudhjem
Rønne Nord
Rønne Syd
Effektivisering
I alt

45.000 kr.
45.000 kr.
15.000 kr.
25.000 kr.
44.000 kr.
174.000 kr.

Kørsel til/fra Rø og Gudhjem
2 x 10.400

20.800 kr.

Kontrakttilpasningen betyder følgende besparelser:
Besparelser på overtagelse af 8 baner som svarer til
en kontrakttilpasning på 435.000 kr.
6.237 kr. x 8 baner
Kørsel til to anlæg (5 baner)
3 x 10.400
I alt besparelser

.
49.896 kr.

31.200 kr.
275.896 kr.

I denne model kan både Nyvest og Pedersker beholde deres baner.

Som det fremgår af ovennævnte tabeller, er der mange muligheder for at spare uden at nedlægge
banerne i Nyvest og Pedersker.
Der er netop en klausul i kontrakten med Vej og Park der gør at denne kan genforhandles ved
politisk besluttede besparelser.
DBU Bornholm mener derfor ikke, at det fremsendte oplæg til beslutning er ordentligt
gennembearbejdet og belyst, og har undersøgt flere modeller.
DBU Bornholm håber derfor at FKF-udvalget fastholder at der skal være 2 baner i hhv. Nyvest og
Pedersker, også fremover.
Afslutningsvis skal det bemærkes at det vel burde være fodboldklubberne der først og fremmest
burde have mulighed for at tilegne sig en græsklipper, i tilfælde af at klubberne ønsker at passe evt.
nedlagte baner!
Kom Bjelstrand
Formand DBU Bornholm
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Nøgletal
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6911

6642

6447

6333

1696

1672

1634

1572

Befolkningstal på
Bornholm 5 – 17 år

7163

Medlemstal DBU
Bornholm 5 – 17 år

1528

Medlemstallet
procentvis i forhold til
befolkningstal

21,2%

24,5%

25,1%

25,3%

24,9%

Befolkningstilvækst/Befolkningsfald i procent i
forhold til 2001 (5-17
år)

0

- 3,6%

- 7,3%

- 10%

-11,6%

Fremgang/tilbagegang i
i medlemstal i forhold til
2001- reelle tal

0

168

144

106

44

Fremgang/tilbagegang i
medlemstal i forhold til
2001 – procentvis

0

11

9,4

6,9

2,9

1750

1622

1624

1631

1731

30

Medlemstallet i forhold
til befolkningtal 5 - 17
årige i procent

25
20

Fremgang/tilbagegang
i medlemstal i forhold
til befolkningstal 5- 17
årige med indeks 2001,
angivet i procent

15
10
5
0
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2003

2005

2007

2009

2011

