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Pedersker den
Høringssvar vedr. Pedersker IF
Som svar på oplæg til beslutning om nedlæggelse af en boldbane og lysanlæg I Pedersker
IF på Baunevej, udtrykker Pedersker IF bestyrelse tilfredshed med, at en betingelse for
netop at nedlægge lys-træningsbanen er, at Pedersker IF for egen regning får lov at
opsætte hegn, som afskærmning ud til vejen på den blivende bane.
Vi gør opmærksom på, og beder BRK tage hensyn til, at en nedlæggelse af lystræningsbanen, vil betyde øget pres og slid på den tilbageværende bane, som skal
benyttes til både kampe og træning. Den blivende bane kan få behov for øget pasning.
Desuden er en vigtig slid-faktor, at mange turister benytter især lys-træningsbanen til leg
og fodbold i løbet af sommersæsonen. I øjeblikket er strategien fra baneforvalteren, at for
at undgå at turister slider kampbanen i stykker, er der monteret net på målene på lystræningsbanen.
I forbindelse med oplæg om nedlæggelse af boldbane har Pedersker IFs bestyrelse drøftet
foreningens nuværende, og fremtidige situation.
For at Pedersker IFs medlemmer fremover kan få mest muligt gavn af boldbaner, har
Pedersker IFs bestyrelse følgende forslag:
At vi i samarbejde og dialog med BRK ser på nedenstående muligheder:
Begge baner ved Pedersker stadion, Baunevej, nedlægges mod at BRK etablerer en 11
mandsbane med minimumstørrelse af to 7 mandsbaner, ved Sydbornholms Privatskole.
Mht. Pederskers IF klubhus, vil vi gerne i samarbejde med BRK undersøge mulighed for at
sælge klubhuset som sommerhus, så vi med midler derfra, kan oprette faciliteter på
Sydbornholms Privatskole til vores aktiviteter fodbold, gymnastik, Cross-fitness, Tae kwon
do, badminton mv.
Det skal fremhæves at dette, er et forslag fra Pedersker IF bestyrelse. Hvis forslaget bliver
modtaget positivt af BRK, skal medlemmerne i Pedersker IF ved en generalforsamling,
spørges om bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen - Pedersker IF

