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Til den samlede kommunalbestyrelse i Norddjurs kommune. 

Efter gårsdagens kommunalbestyrelsesmøde, hvor man behandlede budget 2023-2026 samt 

budgetopfølgning på Voksen- og Plejeudvalgets område fremkommer FOF hermed med endnu et 

opdateret høringssvar.  

Først og fremmest var det dejligt at mærke, at I politikere virkelig havde forstået, at det er mange og at det 

er svage borgere, det går ud over, hvis man bare lukker Hedebo-Centrets varmtvandsbassin. Det får mange 

menneskelige konsekvenser OG det bliver dyrere for kommunen på mange områder.  

VPUs beslutning kommer midt i budgetåret 2022 og det får ingen økonomisk effekt i 2022, da man 

indstiller lukning pr. 31.12.22. Man henviser så fra 1.1.23. videre til andre bassiner og der er påbegyndt 

dialog og en arbejdsgruppe skal nedsættes mellem de 4 foreninger og Grenaa Idrætscenter, hvor det er 

mest oplagt at disse brugere kan flyttes til.  

”Der er igangsat en afdækning af faciliteter, kapacitet m.m.m. og dette fremlægges på VPU 21.9. Viser 

denne afdækning at der er udfordringer med tid og økonomi ifm flytning vil det blive behandlet på 

budgetbehandlingsmødet 23.9. Her vil et evt. bevillingsbehov også blive behandlet. Vi skal være 

opmærksomme på at det er en folkeoplysningsaktivitet, så det hører egentlig hjemme under KFU. Derfor er 

det fornuftigt at flytte dertil, og bliver det flyttet dertil, så er der naturligvis ingen forventning om at KFU 

løser denne her nye opgave indenfor sin eksisterende ramme, så derfor er jeg meget indstillet på at der i 

budgetbehandlingen skal prioriteres midler til KFU til den her nye opgave.”  

direkte citat fra borgmester Kasper Bjerregaard 

FOF – og de 4 foreninger samlet – opfordre på det kraftigste til at der findes den nødvendige økonomi til 

at sikre varmtvandstræning for disse mange svage borgere. Det er bydende nødvendigt, at der ikke 

bliver et ”hul” imellem de 2 tilbud og derfor er den eneste oplagte løsning vores 2-sport model, hvor 

Hedebo-Centret holdes kørende så lang tid, som det kræver ind i 2023 SAMTIDIG med at en 

arbejdsgruppe arbejder mod at faciliteter gøres egnede og tilrettes de nye brugere bedst muligt samt at 

tiderne under gensidigt hensyn fordeles mellem de eksisterende og de nye brugere.  

Vi vil glæde os til at komme i nye, bedre, egnede faciliteter i Grenaa Idrætscenter. 
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