
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Idrætsrådet kan se, at der i budgetforslag 2023 bl.a. på de idrætslige faciliteter, er beskåret på ønsker til 
vedligehold, nye faciliteter og besparelser på diverse puljer med 1/3. 
Ved at besparelser på diverse puljer med 1/3 først vil blive udmøntet senere, vil Idrætsrådet gerne involveres i 
disse prioriteringer, der berører idrætten/ idrætsforeningerne, da vi mener at have stort kendskab til området. 
Generelt mener Idrætsrådet at besparelserne på disse puljer er yderst uheldigt, da disse puljer er med til at styrke 
og kvalificere det arbejde, der udføres af mange frivillige ildsjæle i det organiserede foreningsliv i Norddjurs. 
I materialet havde vi håbet at kunne finde midler til genoprettelse af fritidspasset, tilbageførelse af tidligere 
besparelser på tilskud til klubhuse, samt midler der styrker det organiserede foreningsliv i vores kommune. 
 
 
Idrætsrådet ser udfordringer i: 
At manglende pulje til vedligehold af klubhuse der er blevet forsømt de senere år. Det er utroligt vigtigt at 
foreningslivet har muligheder for samlingssteder i de mange små foreninger i landsbyerne i Norddjurs kommune. 
Foreningerne har i tidligere budgetter mistet tilskud til drift/vedligeholdelse af klubhuse, hvilket kan betyde at 
foreninger i deres daglige gøren demotiveres af stadige forringelser. 
 
Norddjurs kommunes ambitionsniveau for udvikling af vores idrætshaller, hvor der sker meget kraftig beskæring 
af tidligere udmeldte målsætninger, og opfyldelse af de mange ønsker der er fra idrætslivet. 
 
At øgede energiudgifter som vores fysiske idrætsfaciliteter rammes af, samtidig med den voldsomme inflation på 
alle andre driftsmidler, og ser med undren på at dette ikke er nævnt i budgetskitsen. 
 
At midlerne til eliteidræt beskæres så markant, som det er tilfældet i budgetskitsen, gør det praktisk talt umuligt 
at understøtte og udvikle eliteidrætten på nogen måde, hvorfor Idrætsrådet kunne ønske at disse midler 
overføres til styrkelse af de tidligere beskrevne udfordringer. 
 
At vi i materialet ikke kan finde de midler, der tidligere var til afholdelse af Norddjurs Award, og regner med det 
må være en forglemmelse, da vi da er sikre på at politikerne i Norddjurs kommune stadig ønsker at anerkende de 
mange frivillige ildsjæle i kommunen. 
 
Vi ser med spænding frem til budgetvedtagelsen, og håber at vores høringssvar kan være med til at ændre nogle 
af de foreslåede besparelser, der vil være med til at gøre det endnu vanskeligere at være idrætsforening i 
Norddjurs kommune 
Norddjurs kommune ligger i mange undersøgelser dårligt, når det gælder borgernes idrætsdeltagelse. Det er 
tiltagende vanskeligere at tiltrække frivillige foreningsledere og trænere/instruktører. Det er derfor utroligt vigtigt 
at muligheden for at der sikres gode muligheder for uddannelse og tilstrækkelige materialer og faciliteter. 
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