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I Norddjurs Idrætsråd er vi begejstret over, at det er en skitse til budget der er fremlagt, og økonomien ser bedre
ud end i forgangne år. Vort håb er derfor der er reel mulighed for at vort høringssvar kan indarbejdes i det
endelige budget.
Når dette er sagt savner Norddjurs Idrætsråd generelt større opmærksomhed på det frivillige foreningsarbejde
der foregår i de mange idrætsforeninger, og hvor i hundredvis af frivillige årligt bruger stort set alt deres fritid.
Til budget 2022 har Idrætsrådet følgende bemærkninger.
Det er med forundring at en enkelt forening under folkeoplysningsloven ( skater hal 22 ), tildeltes særskilte
midler. Mange andre foreninger må klare sig med de midler de selv kan skaffe gennem sponsorater og
kontingenter. Vi håber den opmærksomhed og økonomi der er omkring skater miljøet, også kan overføres til det
øvrige foreningsliv i kommunen.
Vi finder at udspillet til elite politik er uklart, og såfremt der skal tildeles midler til dette formål, skal det ikke
finansieres af idrætspuljen, men have sin egen dagsorden. De erfaringer Norddjurs Idrætsråd har gjort sig i
arbejdet omkring en egentlig idrætspolitik, finder vi ikke genkendelig i budgettet.
Idrætsrådet ser med glæde, at der er fokus på mange nye spændende tanker omkring udviklingen af vores
idrætshaller, men er dybt bekymrede for vedligeholdelsen og renoveringer af vores nuværende faciliteter.
Vi håber at kommunalbestyrelsen har fokus på, det kræver massive driftsudgifter ud over anlæg, og at disse
nødvendigvis må tilføres, og ikke finansieres ved at skære/ udhule i de nuværende midler på området.
Vore klubhuse er generelt mange steder i dårlig stand, og trænger til vedligeholdelse. Vi mener, der bør tilføres
midler til en egentlig renoverings pulje til nuværende haller, klubhuse og generelt idrætsanlæg.
Puljen til renovering og vedligeholdelse at fodboldbaner mener vi bør gøres større. Mange af vores udendørs
idrætsanlæg er nedslidte både i forhold til underlag, og vedligeholdelse af dette, ligesom mange lysanlæg omkring
banerne er utidssvarende.
For nogle år siden reducerede kommunalbestyrelsen, i forbindelse med meget kraftige besparelser, i tilskuddet til
klubhusene, ved indførelse af 25 års reglen.
Det betød meget store udfordringer i mange klubber, og vi havde håbet på at dette vil blive tilbageført, så der
igen er i harmoni med afgivne løfter i forbindelse med indførelse af gebyrordningen.
Idrætsrådet ønsker en mere aktiv rolle i de beslutninger der tages på idrætsområdet, vi er bekymrede for det
etablere foreningsliv, og ser en tendens til at de relativt få støttemidler bredes ud til en større skare af nye tiltag,
der måske ikke er belæg og medlems grundlag for at sætte i gang l alle lokalområder.
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