
Opsamling fra FIR bestyrelsesmøde den 12. august 2019 

 

FIR bestyrelsen behandlede oplægget til budget 2020 på vores møde den 12/8. 

 

Der var enighed om følgende input til høringssvar: 

 

FIR opfatter det helt uacceptabelt, at der lægges op til en besparelse på 1 mio. kr, der primært skal tages 

fra eksisterende tilskud til de eksisterende og velfungerende foreninger, og derefter sende ½ mio. kr videre 

til ”nye aktiviteter” med henvisning til den nye fritidspolitik. Nye aktiviteter, som ingen p.t. aner hvad er, og 

hvordan disse initiativer vil få reel betydning i kommunen. 

Vi er som tidligere i en situation, hvor alle politiske partier, med borgmesteren i spidsen, var helt klare i 

spyttet om, at det der nu var vigtigt i forhold til vores velfungerende idrætsforeninger, er at sikre dem ro 

om deres økonomi og deres muligheder for at planlægge. Et oplæg der fjerner ½ mio. kr fra tilskud, og som 

samtidig fjerner den lovede indexregulering af midlerne i tilskudspuljer etc. Er et direkte angreb på 

idrætsforeningerne, med en klar melding om, at det er vigtigere at sætte nogle ukendte nye initiativer i 

gang, end at støtte de eksisterende foreninger. 

Der er samtidig tale om et direkte angreb på idrætten, da vi reelt ikke ved hvor mange penge af den ½ mio. 

kr der skal støtte nye initiativer, der vil gå til initiativer indenfor musik, teater, billedkunst og meget andet 

indenfor det brede kulturelle område. 

Det er derfor FIR’s klare holdning, at oplægget skal ændres, så der kan være tale om en reel besparelse på 

max. 500.000 kr, og så må sjove nye initiativer startes op, når der er midler til det.  

Hvordan finder vi så de 500.000 kr der skal spares? 

Det er FIR’s vurdering, at der er potentiale for at finde besparelser i relation til de enkelte faciliteter, ved at 

gå ind i en konkret dialog med foreningerne. Vi taler om muligheder for at spare på personale, på energi, på 

andre drift omkostninger etc. På vores møde blev der nævnt nogle konkrete eksempler, der hver især 

kunne bidrage, uden at det samlet var i nærheden af de 500.000 kr. 

Det er samtidig en vigtig pointe, at besparelser skal ses på tværs af siloer. Kan foreningerne bidrage med 

besparelsesforslag på ejendommes drift (faciliteter), så er de kroner sparet af kommunen, uanset hvor de 

er sparet. Det betyder også, at vi skal passe på, at alle ikke gemmer på deres ideer, fordi de er bange for at 

andre bare ”tager” deres besparelsesforslag, og bringer det ind i deres egne budgetreduktioner, uden 

kredit til de der har identificeret besparelsesmulighederne. 

  


