I forbindelse med det netop udsendte sparekatalog for 2018 fra BRK, har DBU Bornholm
følgende bemærkninger. DBU Bornholm står naturligvis til rådighed, hvis nedenstående
bemærkninger ønskes uddybet.
Udvalg: Teknik og miljø
Forslag nr. TMU-55-11
DBU Bornholm vil i denne forbindelse især gøre opmærksom på, at vi i de sidste 2 år med
stor succes har afviklet DBUs Fodboldskole på Klemensker stadion i sommerferien.
Desuden vil vi fremhæve vores meget positive samarbejde med Klemensker Børnehave
omkring fodboldtræning til børn. Dette har bl.a. medvirket til, at Klemensker
Idrætsforening igen har kunne etablere børnefodboldhold, samt et fodbold fitness hold for
mænd og kvinder grundet engagement i lokalområdet.
I forlængelse af ovenstående henleder vi opmærksomheden på, at Bornholms
Regionskommune har indgået en Velfærdsalliance-aftale med DBU Bornholm, hvilket
sammen med den store satsning på projekt ’Bevæg Dig For Livet’ sammen med DIF-DGI og
DBU, meget gerne skulle resultere i flere aktive bornholmere til gavn for sundhed og
trivsel på hele øen. Her vil en nedlæggelse af Klemenskers eneste grønne område være et
meget forkert signal at sende.
Vi mener dog, at det vil være en rigtig beslutning at se nærmere på Klemensker Stadion
med henblik på at modernisere anlægget, så det kan leve op til byens og
idrætsforeningens konkrete behov i fremtiden. På den måde vil man kunne opnå
besparelse på driften fremadrettet samt give byen et samlingssted til gavn for alle
borgerne i Klemensker. DBU Bornholm vil i løbet af efteråret indlede en dialog med
Klemensker Idrætsforening, så vi sammen med Bornholms Regionskommune kan skabe
nye tidssvarende faciliteter. Derfor vil vi anbefale at forslaget udgår.
Forslag nr. TMU-55-12
DBU Bornholm vil i denne forbindelse gøre opmærksom på, at det ikke er mere end 3 år
siden, at Østerlars blev hædret som årets fodboldbørneklub med størst vækst målt på
tilgang af medlemmer. Dette var (og er stadig) et godt eksempel på, hvad en lokal ildsjæl
kan udføre i et mindre lokalsamfund, hvis de rette idrætsfaciliteter er til stede.
Så DBU Bornholm ser meget gerne, at Bornholms Regionskommune moderniserer
anlægget i Østerlars, så det kan leve op til byens og idrætsforeningens behov. På den
måde vil man kunne opnå besparelser på driften fremadrettet samt give byen et
samlingssted til gavn for alle borgere. DBU Bornholm vil i løbet af efteråret indlede en
dialog med Østerlars Idrætsforening, så vi sammen med Bornholms Regionskommune kan
skabe nye tidssvarende faciliteter. Derfor vil vi anbefale at forslaget udgår.

Udvalg: Kultur og fritid.
Forslag nr. FKU-21-05
DBU Bornholm er af den opfattelse, at større opmærksomhed på og viden om
mulighederne for fritidspas vil øge antallet af ansøgninger og dermed brugen af fritidspas.
Idrætsforeningerne er i mange tilfælde spændt hårdt for økonomisk, så mere fokus på
fritidspasordningen vil være en stor hjælp.
Forslag nr. FKU-21-06
DBU Bornholm mener ikke, at der bør ske en forringelse af de selvejende hallers mulighed
for at investere i faciliteter, der kan forbedre idrætsudøvernes mulighed.
DBU Bornholms bestyrelse

