Att: Bornholms Regionskommune
Økonomi og personale
Den 17.august 2017

Høringssvar til budget 2018 fra Aakirkeby Idrætsforening
Hovedledelsen i Aakirkeby Idrætsforening (AAIF) har den 7. august 2017 afholdt møde og har flg.
bemærkninger til besparelsesforslag i forbindelse med budget 2018:
FKU-21-01 Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd
Bornholms Idrætsråd varetager de bornholmske idrætsforeningers interesser og bortfald af tilskud
hertil vil forringe idrætsforeningernes forhold.
FKU-21-05 Fritidspas – tilpasning til niveau
Der er tale om tilpasning til niveau. Vi vil dog i AAIF opfordre til at man fastholder det nuværende
niveau og gør mere opmærksom på tilbuddet til børn og unge, så flere sårbare børn og unge kan
gøre brug af de forskellige idrætstilbud på Bornholm.
Derudover skal opmærksomheden henledes på at FOU har stillet forslag om udvidelse af
brugergruppen og indstillingsberettigede.
FKU-21-06 Nedjustering af tilskud til selvejende haller – 1 % besparelse
Hovedledelsen i AAIF ser med stor bekymring på dette besparelsesforslag, idet vi som
idrætsforening gør brug af lokaler, haltimer m.m. i Aakirkeby hallerne. En besparelse i hallerne vil
kunne medføre yderligere udgifter til idrætsforeningen, som i forvejen har en stram økonomi. Den
eneste måde at dække merudgifter på, er at pålægge vores medlemmer yderligere
kontingentbetaling, hvilket vil ramme de mest sårbare børn og unge. Dertil kommer at det
yderligere vil begrænse økonomisk råderum i forhold til iværksættelse af nye tilbud for vores
medlemmer.

Derudover vil en nedjustering af tilskuddet til de selvejende haller medføre en forskelsbehandling i
forholdet til de kommunale haller og dermed vil de forskellige idrætsudøvere på Bornholm kunne
opleve forskel i idrætstilbud og størrelse på kontingentbetaling.
TMU-55-11 og TMU 55-12 Lukning af Klemensker og Østerlars stadion
Hovedledelsen i AAIF er også bekymrede for disse besparelsesforslag. AAIF samarbejder bl.a. med
Østerlars boldklub omkring fodbold på Midtbornholm. For at fastholde dette samarbejde er det
vigtigt, at der er fodboldbaner til rådighed i de forskellige klubber, både for at fastholde
aktiviteterne og medlemmerne. Samarbejdet på Midtbornholm er vigtigt i forhold til at fastholde
et fodboldtilbud og en fodboldklub midt på øen.
Desuden er det vigtigt for lokalsamfundene at fastholde fodboldanlæggene, så aktiviteter kan
tilbydes for børn og unge i alle regi på hele øen.

Med venlig hilsen
Marian Lundh
Formand for Aakirkeby Idrætsforening

