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Dyrt gebyr på fritidshusene.... 
Forslaget hænger ikke sammen med kommunens Sports og fritidspolitik 2022-25, hvor der er flg. mål: 

  Kommunens lokalområder – både 
i Midtbyen, forstæderne og i oplandet 
– skal have synlige og attraktive 
mødesteder, som binder mennesker 
og lokalsamfund sammen på tværs 
af interesser, alder, køn, etnicitet og 
sociale skel 

De sociale skel vil tydeliggøres, når foreningerne bliver nødt til at sætte medlemskontingentet op til mindst 
det dobbelte. Fritidspasset vil kunne dække 6 måneders kontingent for de allerringest stillede. 

 Det skal være attraktivt og 
meningsfuldt at tage del i frivilligt 
foreningsarbejde. Frivillige kan 
koncentrere sig om det, de brænder 
for. De administrative opgaver er 
lettere at overskue og håndtere 

Dette forslag lægger byrden direkte på de frivillige, som både skal budgetlægge på ukendt grundlag, opsamle 
udefinerede nøgletal og tilsammen hvert eneste år fremskaffe 650.000 kroner til kommunekassen. De unge 
bliver ikke som frivillige i foreningerne. 
 
Desuden giver forslaget anledning til en hel del spørgsmål og kommentarer: 

 forslaget er uklart - hvornår har en forening en eksklusiv aftale - hvilke arealer medregnes - hvad er 
fordelingsnøglen... altså - hvordan er det formodede gebyr til kommunen beregnet? 

 skal der oprettes husforeninger til at være betaler i forhold til brugergrupper og foreninger, der 
benytter det enkelte fritidshus? 

 hvilken administration bliver fritidsbrugerne pålagt mht. at registrere antal personer i enkelte rum i 
hvor lange tidsperioder - for at kunne finde en fordelingsnøgle brugerne imellem? og hvordan 
registreres den store del af året, hvor spejdere er ude, men har brug for adgang til materialer og 
toiletter? 

 hvad betyder det for en brugerforening, at andre mindsker deres aktivitet i samme hus- hæfter øvrige 
så reelt for deres gebyr? 

 sparekataloget rammer små grupper med medlemmer, hvis familier måske ikke har det store overskud 
- og hvor indtægtskilder som julemærkesalg er bortfaldet 

 sparekataloget betyder reelt, at kontingentet skal øges med et beløb, der afhænger af, hvordan 
besparelsen konkret bliver fordelt blandt brugergrupperne i et givet fritidshus - det tegner til en 
fordobling, hvilket vil formindske medlemstallet. 

 sparekataloget vil gå hårdest ud over de foreninger, der har muligheden for at byde på vilkår, der 
tillader børn med vanskeligheder alle andre steder, at være aktive deltagere på lige fod netop der. 
Ekstra handikaptilskud gives kun til ekskluderede hold, ikke til reelt inkluderende hold. 

Indtægten kommer ikke til at opveje tabet. 
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