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Det har været et år som nok mest vil blive husket for Corona pandemien. En pandemi som mere 

eller mindre standsede al idræts aktivitet hen over foråret og starten af sommeren. Og der er 

stadig meget som har indflydelse på vores idrætsaktive hverdag her i starten af efteråret. Det er 

jo også derfor vi har været nødsaget til at udskyde vores repræsentantskabsmøde et halvt års 

tid. Kommunen var hurtig til at tage toppen af bekymringerne rundt i foreningerne om hvordan 

det skulle gå ved at beslutte at de tildelte tilskud ville fortsætte også selv om det ikke var muligt 

at afholde aktiviteterne. Det tror jeg klarede de flestes behov, men der var selvfølgelig nogle få 

som blev ramt ved aflysning af stævner og lign, hvor der allerede var afholdt udgifter som ikke 

kunne blive dækket ind. Jeg håber der fundet løsninger på dette. 

Hvad angår kommunens budget så kan vi tale om hele to. Dels 2020, dels 2021. For at tage 

2020 først så var der lagt op til et budget med besparelser på vores område. Specielt var vi kede 

af at der var forslag om at spare på grundtilskuddet. En besparelse som primært ville ramme de 

små foreninger. Men heldigvis blev det et budget uden besparelser, men der var så heller ikke 

flere midler som vi havde påpeget var nødvendigt hvis kommunen fortsat holder fast i 

målsætningen om 25 – 50 – 75. Så kan jeg også komme med nogle betragtninger om det 

kommende budget 2021. Der var lagt op til at der for første gang i mange år var så god økonomi 

i kommunen at der ikke var nogen besparelser, men tværtimod en genopretning af forskellige 

områder. Så vi arbejdede videre med at få tilført flere midler også til Fredensborg reglerne jvf 

kommunens målsætninger. Men sådan gik det desværre ikke. Det blev til et beskedent løft af 

fritidspuljen og ikke som vi havde håbet på et godt løft af Fredensborg reglerne. Det betyder en 

fortsat udhuling af støtten i takt med at vi leverer den af kommunen ønskede aktivitetsstigning. 

Vi har prøvet at påvirke udviklingen på vores område i de organer hvor vi er repræsenteret. Det 

er først og fremmest i folkeoplysningsudvalget, men også i andre udvalg og bestyrelser hvor vi 

er repræsenteret. Men da ingen af disse er tildelt egentlig kompetence kan vi ikke gøre andet 

end blive ved med at arbejde for vores interesser. Og jeg synes vi er ved at få en rigtig god 

kontakt til politikkerne og forvaltningen, hvor der rent faktisk bliver lyttet til vores synspunkter. 

Fremadrettet vil vi forsætte med at arbejde med en revision af Fredensborg reglerne samt tage 

initiativ til en samlet plan for udbygningen af idrætsfaciliteter i hele kommunen. Dette tænker 

vi i et samarbejde med forvaltningen og andre interesserede. 

Til sidst en stor tak til resten af bestyrelsen for et godt samarbejde. 


