Ole Sig
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Niels A. Munch <namnygaard@hotmail.com>
13. april 2011 14:55
Ole Sig
t.falk@sol.dk; malene.jensen@tdcadsl.dk; rmschou@privat.dk;
baunet.delgren@gmail.com
RE: Nedlæggelse af boldbaner i høring

Hej Ole Sig
Vi er i bestyrelsen for Rø‐IF kommet frem til følgende:
Vi kan godt gå med til at den sydlige bane passen som naturområde, men at den nordlige bane samt håndboldbane
kun klippes en til to gange årligt kan vi ikke gå med til. Fodboldafdelingen er stillet i bero, men der foregår også
andre aktiviteter som børneleg/gymnastik fra maj til august udendørs. Derudover er der hundetræning ‐ fodbold for
sjov ‐ sommerfest m.v., så græsset skal holdes på et rimeligt plan.
Lysanlægget må godt blive stående indtil videre, men driftansvaret for anlægget må blive i kommunen.
Med hensyn til klubhuset er der indgået en aftale med Rø Medborgerhus der har overtaget driftansvaret. Formand
for bestyrelsen er Lars Andersen Centralvej 4 3782 Klemensker tlf. 56966278 Mvh formand for Rø‐IF Niels A. Munch

________________________________
From: Ole.Sig@brk.dk
To: info@dbubornholm.dk; kimb@dbu.dk; post@bhsir.dk; rmschou@privat.dk; lan@c.dk;
namnygaard@hotmail.com; t.falk@sol.dk; gudhjemnu.watersport@mail.dk; hjj@lag‐bornholm.dk;
torben.ruberg@privat.dk; munch.aagaard@mail.dk; nyvestcentret@mail.dk; vestergaard@post.tele.dk;
formand@nyvest.dk; 63formand@nyvestfodbold.dk; isrp@mail.dk; henrik@boiehansen.dk;
kentmortensens@tdcadsl.dk
CC: Carsten.Clemmensen@brk.dk
Subject: Nedlæggelse af boldbaner i høring
Date: Thu, 31 Mar 2011 09:34:33 +0000

Kære DBU Bornholm, Bornholms Idrætsråd, Rø IF, Rø Medborgerhus, Gudhjem IF, Gudhjem Svømmehal, Pedersker
IF, Nyvest IF, Nyvestcenter, RIK, IK Viking samt Bornholms Idrætsrområder

I forbindelse med beslutningen om, at der i 2011 skal spares 275.000 kroner på nedlæggelse af boldbaner sendes
vedlagte forslag til udmøntning formelt i høring.
Forslaget vil blive behandlet på Fritids‐, Kultur‐ og Forebyggelsesudvalgets næste ordinære møde 4. maj 2011.

Såfremt I har høringssvar, som I ønsker medtaget ved den politiske behandling af sagen, skal de være fremsendt til
undertegnede senest 13. april.

Venlig hilsen
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Ole Sig
Konsulent for idræt og fritid
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Pas på miljøet ‐ udskriv kun denne e‐mail hvis det er nødvendigt
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