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INDSIGELSE VEDR. NEDLÆGGELSE AF BOLDBANER I
NYLARS (NYVEST).
Den omtalte fodboldbane i oplægget vedr. beslutning om nedlæggelse af boldbane i Nylars blev
anlagt i slutningen af 1970’erne.
Den blev anlagt for at beskytte/aflaste den bane, der bruges til kampe. Det er nødvendigt, da banen
der bruges til kampe ellers bliver ødelagt i fugtigt forårs- og efterårsvejr.
I dag er der ca. 150 ungdomsspillere, der træner i Nyvest og ca. 50 krocketspillere.
I for- og eftersæson bliver de således nødt til at træne udenfor på den bane, der tænkes nedlagt.
Dermed vil det være et stort tab for vores idrætsforening og umuliggøre at vi kan afholde stævner
eller andet, på de tider af året, hvor det er mest relevant.
Hvis vi skal sende Nyvests spillere andre steder hen, kan vi risikere at miste dem – og det kan vel
ikke være rigtigt?
Disse spillere vil få mere og mere transport til deres sports-udøvelse. Vores frygt er også at de
spillere som ikke kan transportere sig længere væk, opgiver at dyrke sport.
Den besparelse der er fremkommet, kan jeg ikke se holder, da der ikke er nogen hæk omkring
banen eller andet, der kræver vedligeholdelse. Der skal kun slås græs på banen, sådan som der er
gjort hidtil – og måske gives lidt gødning.
Det var ejeren af jorden, der i sin tid klargjorde den til boldspil og andre aktiviteter.
Hvis man lukker banen, skal der bruges lys på den anden bane i stedet, så jeg kan ikke se, hvor
besparelsen på lyset fremkommer. Der kan måske spares en smule på vedligeholdelse.
Jeg mener også personligt, at behovsanalysen burde være kommet ud, førend man fremkommer
med sådan et forslag. De priser, der her er beskrevet, burde være mere korrekte, så vidt jeg kan se af
udkastet. De nævnte priser er jo udelukkende baseret på et skøn samt en forventning til
markedspriserne.
Der er lagt utrolige mængder frivillig arbejdskraft i Nyvest-centret de sidste 40 år, og der er lagt
massevis af arbejdstimer og samlet masser af penge sammen for at få vores forening til at være det
bedst mulige tilbud til lokalsamfundet – og skal alt dette så ofres på besparelsernes alter? De
fremkomne besparelser vil vise sig igen indenfor forholdsvis kort tid som omkostninger på andre
områder, bl.a. de sociale.
Vi synes, det er en hån mod ledere og trænere og alle frivillige der hjælper til derude, at den slags
forslag skal fremkomme, førend alt er grundigt gennemtænkt!
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