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Favrskov Idrætssamvirke har med interesse læst det fremlagte budgetforslag. Endvidere har vi 
deltaget i begge de afholdte borgermøder.  
 
Drift: 
Indledningsvis vil vi gerne rose budgettet for at indeholde en udvidelse af budgettet til pasning 
af fodboldbaner (U-601). Et stort og længe ventet ønske blandt fodboldudøverne at få bedre 
vilkår på dette område.  
Vi har samtidig bemærket, at ingen af de 12 forslag, som foreningerne inden for idræts-
området har stillet til udvidelse af driften, er kommet i betragtning. Tværtimod er der reduceret 
i køb af timer på friskolerne i Vellev og Voldum, noget som er med til true de mindre 
idrætsforeningers eksistens. Tabet af idrætsforeninger i landområderne er en trussel mod især 
børnenes sundhed, så det er en trist kurs, Byrådet er kommet ind på.  
 
Favrskov Idrætssamvirke er en paraplyorganisation, der netop fremsætter forslag bredt til gavn 
for foreningerne i Favrskov. Derfor er det så meget mere beskæmmende for os at læse, at 
vores forslag, der nu er fremsat flere år i træk, tilsyneladende slet ikke kommer i betragtning. 
Her tænkes ikke mindst på harmoniseringen af de mindre idrætsgrene og afskaffelsen af 25-års 
reglen der er bredt funderede ønsker i idrætslivet. Klubberne har siden 2007 ventet på 
harmoniseringen, og vi finder det utilfredsstillende, at denne sag stadig ikke er blevet afklaret. 
Vi vil stærkt appellere til, at I genovervejer vores forslag (F-601, F-640, F-641, F-642, F-643, 
F-644 og F-645), der alle er generelle forslag med bred opbakning i medlemskredsen på mere 
end 40 frivillige foreninger.  Alle forslagene vil betyde en stor lettelse i hverdagen for de 
frivillige trænere og ledere, som vi egentlig hører, at Byrådet har stor sympati for. Derfor er 
det forundringsværdigt, at netop disse forslag gang på gang ikke kommer med i det endelige 
budget. Vi ser frem til, at I genovervejer vores fremsendte driftsforslag. 
 
Anlæg 
På borgermødet i Hinnerup blev der spurgt til, hvilken skæbne foreningsindsendte forslag fik, 
da flere foreninger og organisationer ikke kunne finde deres forslag beskrevet i det 
offentliggjorte materiale. Hertil svarede Borgmester Nils Borring, at forslagene fremlægges 
for Kultur- og Fritidsudvalget, der prioriterer, og ”hvis forslagene er gode og fornuftige, 
kommer de med” (citat slut). Favrskov Idrætssamvirke har herefter sammenholdt de 24 
indsendte anlægsforslag fra idrætslivet med det budgetforslag som administrationen fremlagde 
som budgetudspil d. 9. august 2014. Kun et forslag var tilsyneladende så godt og fornuftigt, at 
det kom gennem nåleøjet i udvalgets prioritering. Det drejer sig om forslag F-613 fra HGF, 
etablering af kunststofbane i Hammel. Det fremgår som forslag A-610 i byrådets 
budgetmateriale. Forslaget er ligeledes kommet i betragtning i uændret form i det endelige 
budgetforslag. Vi har på borgermøderne allerede fremsat vores forundring over denne 
prioritering, som derfor ikke gentages her. Vi noterer, at beslutningen samtidig udsætter 
anlægget af nye græsbaner i andre klubber, hvilket vi finder stærkt beklageligt på disse 
medlemsklubbers vegne. Vi har endvidere anmodet om en uddybning af, om reglerne for 
brugen af den nye bane vil være identisk med reglerne for Favrskovbanen og ser frem til at 
modtage et svar på det.  
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Midlerne til byggeriet af haller er fastholdt, hvilket som udgangspunkt er positivt. Dog er 
Hadsten Kultur- og Idrætscenters ønske om et lån til oprettelsen af et egentlig idrætscenter 
ikke imødekommet, og foreningen har med afslaget fået et ultimatum, hvorefter kommunen vil 
overtage styringen af projektet og bygge den ekstra hal. Favrskov Idrætssamvirke havde gerne 
set, at ambitionerne om et idrætscenter i Hadsten havde levet videre i denne byrådssamling, da 
det ville have givet en større ligestilling mellem kommunens bysamfund på idrætsområdet, 
men det synes ikke opnåeligt.  
 
Favrskov Idrætssamvirke bemærker endvidere, at budgettet i det fremlagte forslag 
imødekommer anlægsønske om overholdelse af mulige lovkrav fra 2016, samt spabad og 
sauna, alle fremsat af samme forening (A-612, A-613 alias F-631, F-632, F-633). Hermed 
underbygger Byrådet den linje, der har ligget fast gennem flere år, hvor enkeltforeninger 
tilgodeses på bekostning af helhedsorienterede forslag. Favrskov Idrætssamvirke har ved flere 
lejligheder, senest ved foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget d. 6. maj 2014, appelleret til, at 
der udarbejdes en samlet idrætspolitik for Favrskov Kommune og dermed et 
prioriteringsredskab. Aktuelt bærer beslutningerne præg af, at der mangler en overordnet 
strategi, hvormed budgettet ganske vist imødekommer en række forslag fra foreningerne, men 
tilsyneladende er forslagene tilfældigt udvalgt. De fleste af de valgte forslag er kommet til i 
løbet af forhandlingerne og kun fra en forening. Sauna og spabadet til 1.300.000 kr. er et 
eksempel på denne tilsyneladende tilfældighed. Det indgår, efter vores bedste viden, ikke i en 
plan for udviklingen af vand-idrætstilbud i kommunen. Det synes ikke udløst af et 
udefrakommende behov for ændringer, og efter beskrivelsen henvender det sig overvejende til 
lokale brugere og har dermed ikke noget generelt Favrskovtilbud over sig. Som et modsat 
eksempel fik Voldby Brydeklub inddraget deres lokaler af selvsamme Byråd, men fik ikke 
engang imødekommet deres ønske om en ny måtte, selv om den kun koster sølle 40.000 kr. 
Hadsten Sports Klub, Fodbold fik heller ikke imødekommet deres ønske om Hegn ved Stadion 
(F-610) og omlægning af fejlanlagt bane (F-611), der må ses som stærkt påtrængende behov 
og som har været søgt flere gange, endda på opfordring af forvaltningen i Teknik og Kultur. 
Således kunne eksempelvis den store sauna/spa-millionbevilling i stedet have imødekommet 
en lang række af de øvrige ønsker på listen og dermed tillige have tilgodeset mange flere 
brugere. Det er vores håb, at budgetforslaget, også på anlægsområdet, genovervejes, så det 
lever op til Byrådets egne udmeldte principper om mest nødvendigt. 
 
Generelle betragtninger 
Ved indsendelse af forslag oplyses det, at Byrådet lægger vægt på, at ønsker er mere ”need” 
end ”nice”, og at de tilgodeser Favrskov, men det er meget svært at få øje på, at disse 
principper efterleves i budgetforslaget. På den måde giver den førte politik fortsat anledning til 
stor frustration i store dele af idrætslivet, fordi det netop opleves, at budgettildelingerne 
forekommer tilfældige. Afmagten har endda afholdt foreninger fra at bruge tid på at søge. En 
samlet politik, med inddragelse af interessenter, vil bidrage til at forbedre det 
samarbejdsklima, der er blevet kompromitteret de seneste år med Byrådets meget selektive 
udvælgelse af de mest prestigefyldte enkeltforslag til budgetterne på bekostning af det brede 
samarbejde og de brede forslag. Favrskov Idrætssamvirke bidrager meget gerne til at udvikle 
en fælles Favrskovpolitik.  
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