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Vi fik torsdag en mail fra Fritidsforvaltningen, som viser, at forvaltningen fortsat misforstår vores 
protest over placeringen i den ”udstødte” foreningsgruppe. Forvaltningen tager ved 
foreningsopdelingen alene udgangspunkt i fordelingen af medlemmer i selve foreningen og ikke 
antallet af aktive udøvere og foreninger med "aktiviteter for børn", som er det kriterium byrådet fik 
at vide, da reglerne blev vedtaget den 18. februar. Der er med forvaltningens tolkning flere 
foreninger i ”den primære foreningsgruppe”, som derfor skulle være placeret i den udstødte gruppe, 
eller omvendt. Hvis byrådets definition skal følges, burde skak som aktivitet være placeret i ”den 
primære foreningsgruppe”.

Brevet slutter med en besked om, at der er sket en mindre korrektion af den politiske proces og 
derefter en række datoer for hele forløbet, som starter tirsdag den 9. april i Kultur- og 
fritidsudvalget, derefter høringer og den 6. maj fremlæggelse for byrådet. - Sagen går altså helt om.

Forvaltningens nye oplæg og beslutningsreferater kan ses på  kommunens hjemmeside under 
dagsorden og referat for Kultur- og fritidsforvaltningens møde tirsdag den 9. april, hvor punkt 8 
afsluttes med udvalgets beslutning:

"Drøftet, idet sagen sendes i de politiske grupper samtidig med høringen hos 
paraplyorganisationerne."

At sagen sendes til de politiske grupper kunne tyde på, at der er uenighed om oplægget.

I det nye oplæg tages der ikke længere højde for foreningernes medlemssammensætning og andelen 
af medlemmer over 25 år. Det er belejligt, hvis forvaltningen ønsker at dække over, at der i den 
primære foreningsgruppe er flere foreninger, som kun har over 25-årige og omvendt at 
Skakforeningen har mange juniorer. Der nævnes heller intet om kriterier for placeringen i de to 
foreningsgrupper. Listen med ”udstødte” foreninger er derfor alene foreninger,som forvaltningen 
(og byrådet) ikke kan lide, hvilket er ulovligt i forhold til lokaletilskud.

Forvaltning har derefter 2 ændringsforslag til tilskuds- og gebyrprocent, så der er tre forslag for 
tilskud og gebyrer med en opdeling af foreningerne:
Aktuel beslutning: Lokaletilskud 50-75% og gebyr 0-25% afhængig af aldersfordeling
I den primære foreningsgruppe er tilskud og gebyr henholdsvis 96,5 og 3,5%
Forslag 1: Lokaletilskud 75% og gebyr 25% for de ”udstødte” og primærgruppen 94,5 og 5,5%
Forslag 2: Lokaletilskud 70% og gebyr 30% for de ”udstødte” og i primærgruppen 95% og 5%
Der ligger desuden et fjerde forslag svarende til byrådsbeslutningen fra efteråret 2012  uden 
foreningsopdeling med tilskud og gebyr på henholdsvis 90% og 10%.
Samt den aktuelle situation med 100% tilskud og 0% gebyr.

Den aktuelle beslutning med 50% gebyr er formentlig helt aflyst - lovens minimumskrav er 65% 
lokaletilskud. Men det er et åbent spørgsmål om vores protest har haft betydning. Den er tydeligvis 
ignoreret af forvaltningen, men alle byrådspolitikere har også modtaget den.

Den oprindelig byrådsbeslutning fra den 18. februar ville koste Esbjerg Skakforening 28.858,50 kr. 
pr. år. ”Forslag 1” koster 14.429,25 kr. og ”Forslag 2” koster 17.315,15 kr. Alle 3 forslag er 
naturligvis helt uacceptable.

For ikke at belaste foreningerne i den primære foreningsgruppe skal forvaltningens forslag  i 2014 

http://www.esbjergkommune.dk/Admin/Public/Download.aspx?File=Files/Filer/Politik/Politiske+udvalg/Kultur+og+fritid/Referater+2013/2013.04.09/Referat-2013.04.09.pdf


finansieres med en overførsel på 1 mil. kr. eller 800.000,- kr. fra 2012's budgetoverskud. 
Ændringsforslaget i forhold til byrådsbeslutningen den 18. februar gælder derfor først fra 2015 for 
den primære foreningsgruppe. Det er i øvrigt tankevækkende, at en halv procents ændring i den 
primære gruppe svarer til 5 procent i den udstødte gruppe.

Forvaltningen har åbenbart glemt, at byrådsbeslutningen fra efteråret 2012 også gav mulighed for at 
fjerne eller udskyde forvaltningens egne projekter i det omfang, at der ikke kan spares tilstrækkeligt 
på lokaletilskuddene i 2014. Det vil ellers være til fordel for alle, hvis forvaltningen ophører med  
projekter, som kan varetages af foreningerne.

Forvaltningen foreslår også et maksimalt gebyr på 400,- kr. pr. m2 pr år for kommunale lokaler. Til 
sammenligning kan nævnes, at Ålborg kommune kræver 110,- kr. pr. m2 pr. år. Men det er kun få 
kommuner, der opkræver gebyr, og normalen er 30-40 kr. pr. m2 pr. år.  Der nævnes intet om 
maksimum for gebyrer på timebasis i lokaler med andet brug. Helsingør har et timegebyr på 5,- kr. 
og Ikast-Brande et gebyr på 29,- kr. pr. gang. Jeg har pt. ikke fundet andre kommuner med gebyr på 
de lokaler, som normalt anvendes af skakklubberne. Oplægget fra Esbjerg kommunes 
fritidsforvaltning vil for skakforeningen koste 2 * 125,- kr. minus 75% tilskud eller 62,50 kr. pr. 
time. Med de nye forslag 1 og 2 får vi ikke rabat for at have under 25-årige i klubben eller for at 
reservere det lille lokale til juniorundervisning!

Til sidst forslår forvaltningen en evaluering i 2015 af gebyrer og tilskud, når foreningernes 
regnskaber for 2014 er kendt. Det forslag er nærmest komisk på baggrund af den usædvanligt 
mangelfulde og misvisende evaluering, som forvaltningen kom med i 2012 af forsøget med 100% 
lokaletilskud siden 2009. Forsøget koster kommunen 6-9 mil. pr. år. Evalueringens udokumenterede 
påstande betød, at den ”udstødte” foreningsgruppe blev udråbt som årsagen til øget lokaletilskud. 
De pågældende foreninger har kun i meget ringe grad modtaget lokaletilskud, hvilket også fremgår 
af bilaget til mødet i Kultur- og fritidsforvaltningen den 9. april 2013.
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