Hollænderhallens bestyrelse

Til Kommunalbestyrelsen

Svar på henvendelse vedrørende
høring af Dragør Kommunes budgetforslag 2016
INDLEDNING
Først og fremmest vil bestyrelsen for Hollænderhallen gerne kvittere for at der fra politisk
hold gives mulighed for at afgive bemærkninger, og at der herudover har været afhold to
dialogmøder med samme mulighed for at komme tæt på politikerne og stille spørgsmål og
forslag. Denne proces ser vi gerne gentaget.
Dernæst vil vi gerne tilkendegive, at der jo som bekendt ikke længere findes en
idrætssammenslutning i Dragør. Efter nedlæggelsen af denne organisation findes der ikke
et officielt talerør for idrætten. Bestyrelsen for Hollænderhallen har dog følt, at denne
opgave var nærliggende for bestyrelsen at forsøge de facto at varetage så godt som det
nu kan være muligt. Hertil kommer, at der jo heller ikke er et officielt forum for uorganiseret
idræt mv. Også her føler bestyrelsen, at vi bør gøre et forsøg på være talerør for disse
idrætsudøvere.
På den baggrund taler vi – evt. lidt selvbestaltet – på vegne af rigtig mange idrætsudøvere.
Alene inden for den organiserede idræt har vi jo nærmest danmarksrekord i aktive (ca.
6000 incl. dobbelt registrerede ud af ca. 14.000 indbyggere) hertil kommer så de
uorganiserede. Så uden dobbeltregistrerede lander vi måske på, at vi dækker de 6.000?.
VORES VISION – JERES BESLUTNING
Hollænderhallens bestyrelse har forsøgt at udarbejde visioner for idrætten og har her
peget på det ønskelige i, at man fra politisk hold bidrager til at sætte en overligger for havd
målet skal være for kommunen.
Bestyrelsen har her peget på, at der i en rapport tilbage fra slut 2013 fra Dansk Idræts
Forbund angives, at Dragør på en vurdering af kommunale idrætsfaciliteter er på en
absolut sidsteplads blandt landets 98 kommuner. Vi har her foreslået, at vi i bestyrelsens
kommende resultatkontrakt med kommunalbestyrelsen skulle måle på, om vi som
vision/ambition ønskede at nå langt væk fra denne sidsteplads.
Videre har bestyrelsen peget på, at vi vedrørende den afsatte økonomi til idrætsområdet
også ligger dårligt i undersøgelsen. Her vil vi i bestyrelsen naturligvis gerne opnå en bedre
placering, når undersøgelsen fra DIF gentages.
Endelig skal det fremhæves, at der i samme undersøgelse bemærkes, at Dragør
vedrørende vedtagen idrætspolitik og ikke mindst frivillig arbejdskraft ligger rigtig pænt,
nærmest i top 10.
I bestyrelsen har vi spurgt os selv om dette paradoks. Vi har kædet det sammen med
analyser der viser, at vi i Dragør bliver ældre end i mange af de andre kommuner.
Og vores konklusion er, at vi gerne vil være aktive i vores lokalsamfund. Vi vil gerne
bevægelse, vi vil gerne konkurrence, vi vil gerne idræt - organiseret eller uorganiseret.
Men det kræver faciliteter og politisk opmærksomhed på området!
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OVERORDNEDE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2016
Bestyrelsen har i mange sammenhænge fremhævet, at etablering af en ny svømmehal er
en topprioritet for idrætsområdet. Det vil vi gerne fremhæve endnu engang. Vi vil også
gerne kvittere, for at der politisk er givet grønt lys for at et analysearbejde (foranalyse) kan
igangsættes.
Bestyrelsen er dog stærkt bekymret, idet dette politiske tilsagn er af ældre dato, og at vi
intet har hørt fra dette indledende arbejde.
Bestyrelsen vil rigtig gerne deltage i det indledende arbejde. Og vi kan endog tilbyde
frivillig arbejdskraft med kompetencer inden for både idræt, organisation, arkitektur,
ingeniørarbejder og økonomi.
Hvis alternativet er brug af dyr konsulentbistand – så tænkt på os først.
Bestyrelsen har brug for i denne tilbagemelding til kommunalbestyrelsen, at give det klare
signal, at vi gerne vil deltage og bidrage. Men også, at vi pt. føler os sat udenfor. Det må
da være en misforståelse eller fordi processen endnu ikke er startet op?
Et andet forhold som bestyrelsen har peget på er behovet for en helheldsplan for
Hollænderhallens område. Her har der både fra forvaltningen og fra politisk hold været
tilslutning til, at en sådan bør udarbejdes som grundlag en politisk prioritering i forhold til
ønskede investeringerne i området.
Her vil vi henvise til vedhæftede bilag 1, som er bestyrelsens forslag til en helhedsplan for
hele Hollænderhallens område.
I den sammenhæng vil vi gerne pege på følgende væsentlige forslag:
 Vi foreslår at der etableres en svømmehal
 Vi foreslår at der etableres en løbesti med udfordringer, der kan binde området
sammen og skabe sammenhæng mellem af brugergrupper og alle der vil bruge
området aktivt
 Vi foreslår at Hollænderhallen renoveres (stærkt tiltrængt)
 Vi foreslår, at den gamle svømmehal sættes i spil med minimal ombygning, som
kulturcenter for foredrag, film, koncerter, fester, kurser mv. Dette tiltag vil også
kunne bidrage til integration og inklusion af flygtninge i området. (brug de
budgetterede midler til nedlægges af den gamle svømmehal til ombygning i stedet!)
Der vedhæftes endvidere som bilag 2, som er bestyrelsens forslag til genanvendelse af
den gamle svømmehal kaldet VIP’n.
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KONKRETE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2016
Vi har ikke kunne finde afsatte midler til vores nye svømmehal. Vi tror og håber, at det
beror på, at man fra politisk hold afventer den endelige afklaring af salget af Vierdigets
grund.
Vi har med glæde noteret os, at der er afsat midler til renovering af Hollænderhallen. Vi
glæder os til sammen med forvaltningen at prioritere indsatsen. Vi tror, at der i forhold til
vores ambitioner er brug for flere midler, men er tilfredse med, at vi nu er mere end godt i
gang, med det forslag der er stillet.
Vi har noteret os, at der er afsat midler til søbadeanstalten. Vi takker på forhånd.
Vi har også noteret os, at der forudsættes, at der på rengørings- og
administrationsområdet gennemføres besparelser på i alt 150.000 kr. på Hollænderhallens
område.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at der på alle kommunale områder kan peges på
effektiviseringer og også at vi skal tage vores andel i dette. På den anden side har hallen i
flere budgetrunder lagt rigtig mange penge retur i kommunekassen. Kunne I se på, om
dette budgetkrav er rigtigt og rimeligt. Herunder i lyset af ambitionerne om at renovere og
reetablere hele området til et attraktivt motions- og idrætsområde. I det lys ser det måske
ikke så hensigtsmæssigt ud med den besparelse.
Skulle I vælge at fastholde besparelsen, så tager vi den. Men vil gerne havde det så
fleksibelt, at vi selv kan afgøre, hvor det udgør mindst gene for brugerne. Det kunne fx
være besparelse på administration, indførelse af adgangsbrikker, reduceret bemandet
åbningstid- men via brikker reelt udvidet åbningstid og evt. øgede indtægter.
Kunne vi opnå denne decentrale frihedsgrad?
På vegne af Hollænderhallens bestyrelse
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