Fritidsrådets høringssvar til budget 2022

Rådet hilser ned stor tilfredshed, der stort set er politiks enighed samt, der tildeles flere penge.
Vi vil dog gerne sige, det ikke er let at gennemskue materialet alle steder. Derfor vælger vi at kommentere i
forhold til den udsendte budgetskitse:
Social bæredygtighed
Hal 22
Dejligt, der er afsat penge til dem. Vi forstår slet ikke, det ser ud til pengene skal gå til
Ungnorddjurs, da Hal 22 i dag er hel almindelig, selvstændig forening. Pengene bør derfor
naturligt gå til dem. De kan så selv vælge, hvor og til hvem pengene bruges. Det giver dem
selvstændighed.
Desuden synes det som om de samme penge figurerer under BUU, og det siges de også
regnes med under KFU?
Ældre og borgere med handicap
Ny/gammel pulje til sundhed
Tidligere var der 200.000 kr. under VPU til, at folk med begrænsninger fik tilbud om
aktiviteter hos flere foreninger. Genskab gerne denne pulje, da også handicaprådet ønsker
flere motions/sundheds tilbud til udsatte borgere.
Social bæredygtighed
Det bør overvejes at etablere et Bybånd NØ. Fra Nordkantaten af Grenaa og nordpå
Kultur, fritidsliv og outdoor
Igen godt med penge men sikkert for lidt her
BADEBROER, NYE – vi har spurgt flere steder, men ikke fundet nogen, der kan forklare hvor
og hvordan. Vi er bekendt med arbejdsgruppe på vej i Grenaa. Fritidsrådet vil altid gerne
høres, og vi regner med der ikke er fredningsproblemer, hvis kommunen afsætter penge??
VIA uddannelser er velkomne, men kræver vel ikke stier i Grenaa? Naturligt med ny
forbindelse Skovskolen. Auning, da den jo kan bruges af mange.
ØGET SERVICE til boldbanerne er en rigtig god- og nødvendig ide, men rækker slet ikke
HALINVESTERINGER hvor vi forventer, der tages hensyn til reel mangel. Ingen er
interesserede i tomme lokaler. De afsatte beløb på 3-8- og 4 millioner rækker ikke til meget
En pose blandede:
Pulje til kultur er en god ide, men hvorfor flere penge første år?
Kunstpuljen på 100.000 kr. varer kun 2 år – hvorfor? Burde være forklaret
Pulje til idræt er fint, men ikke nok, hvis ”elite” skal tages deraf
Pulje til ”elite” rækker ikke, hvis man vil noget – en bedre til talentudvikling

Studie miljø og levende bymidte
Lyder spændende, men bemærk venligst, at der ikke ses mange studeren de i foreningslivet
Vi gerne derfor gerne at blive inddraget i kommende projekter
Lystbådehavne
Vi undrer os over en ny mole. Husbådsfolket ved da, vandet vipper. Kommer der en ny
dækmole, ser vi naturligvis gerne ,der indrettes plads for fiskere, fuglekiggere og evt. havbad.
Turisme og oplevelse
Enslevgården og området omkring er eneståede til mange ting. Vil kommunen ikke renovere
gården, vil det være fint med madpakkehus og handicapadgang inkl. toiletter. Desværre kan
vi ikke se, der er afsat penge til det nye byggeri.
Husk venligst der gennem årene har været efterlyst gadelys derud fra Ringvejen

Afslutning

Fritidsrådet ser stadig gerne at blive inddraget.
Der mangler mindre lokaler i dagtimerne. Især aftenskolerne, men også de frivillige, sociale
foreninger og en del idrætsforeninger har ønske om dette.
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