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Grenaa d. 13.9.2021

Høringssvar til budgetskitse KB-14-09-21 2022-2025
Vedr. nedrivningen af Enslevgården
Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn har været med på Enslevgården siden starten, og
var med til at lave det hele klart sammen med en del andre foreninger. Vi har i en del år haft
klækkeri(ørredopdræt), garage og klublokale. Vi har brugt mange hyggelige timer sammen med
andre foreninger på at holde det kørende, så det kunne være et samlingssted for mange
forskellige foreninger. De sidste 10 år er det dog desværre kun gået én vej med foreninger som
bruger Enslevgården, og lige nu er vi faktisk den eneste forening som kontinuerligt bruger vores
klublokale i stuehuset. Vores klækkeri har vi ryddet her i sommer, da loft og vægge er ved at
falde sammen, og vi alligevel ikke har brugt det i 3 år. Garagen er klar til at blive tømt med kort
varsel, da loft og vægge her også er ved at kollapse. Så vi forstår ganske udmærket Norddjurs
kommunes plan om at nedrive bygningsmassen, da det vil være for stor en omkostning at bringe
bygningerne i brugbar stand. Så det eneste vi i fremtiden kommer til at mangle er et sted vi kan
afholde vores klubaftener og kurser for vores medlemmer, specielt de unge. Da vi har en del fast
inventar som bruges til undervisningen skal det helst være et sted hvor der ikke er andre, eller
alternativt skal vi have et rum som vi kan låse af. Og det er her vores idé kommer ind i billedet.
Jeg kan læse at det er planen at nedrive alle bygninger, og opføre toiletbygning og madpakkehus
med mulighed for overnatning. Så vores oplæg/idé kunne være følgende:
Når man alligevel skal lave faciliteter/bygning til toilet, ophold med mulig overnatningsmulighed
kunne vi forestille os at man i tillæg lavede et lokale der kunne bruges til klublokale/undervisning
(skal kunne rumme 25 personer med borde og stole som vi har i forvejen). Vi er hovedsaligt
indendørs aktive fra sidst i september til april, og i denne periode er der alligevel ingen, meget få i
hvertfald som bruger de udendørs arealer, og derfor kunne vi være dem som holder lidt øje med
området i den mørkeste tid. Når foråret kommer og der begynder at komme aktiviteter på de
udendørs områder, vil vi være færdige med vores aktiviteter, og der er således plads til at andre
kan komme til. Vi er selvfølgelig villige til at indordne os under de vilkår som området eventuelt
bliver underlagt, såfremt vilkårene er sådan at vi kan udføre vores aktiviteter uden de store ekstra
udgifter.
Jeg står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger, og håber at der kan komme noget
positivt ud af det, da beliggenheden er perfekt for vores forening.
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