Silkeborg Byråd
Søvej 1
8600 Silkeborg
Voel, den 12. juli 2015
Besparelser på idrætshallerne i Voel.
Voel Lokalråd har med stor forfærdelse konstateret, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har
påtænkt at foretage besparelser på Voel Hallerne svarende til halinspektørens løn.
Lokalrådet kan forstå, at det ind imellem kan være nødvendigt med besparelser, men
besparelser foretaget uden tanke for konsekvenserne vil vi tage stor afstand fra. Vi vil gerne
begrunde vores holdning med nedenstående punkter:
1. Voel Hallerne er det helt overvejende omdrejningspunkt i livet i Voel. Dette kan
tydeligst illustreres med den aktivitet, som der er i hallerne. Det er tidligere blevet
oplyst det store antal idrætsudøvere, der kommer i hallen hver uge, så det vil vi ikke
anføre igen. Men vi vil da lige anføre, at der har udelukkende været tale om
idrætsudøvere. Derudover kommer der dagligt mange forældre og venner, samt ikke at
forglemme tilskuerne til kampene. Alle har et ønske om at komme i en hal med en
rimelig service/standard. Desuden skal det anføres, at en del af den tilvækst, som er
sket i Voel gennem årene også i væsentlig grad skyldes hallerne/idrætsforeningen.
2. Men derudover skal man også lige tage højde for, at samtlige weekends fra ultimo
august til hen i maj måned er optaget af håndboldkampe fra tidligt om morgenen og til
sent aften. Da weekenderne ikke er nok til afvikling af Silkeborg-Voels hjemmekampe,
må der også ofte anvendes hverdagsaftener til kampe. I forbindelse med disse
hjemmekampe er det nødvendigt med en halinspektør, hvis der skulle opstå problemer
med et eller andet i hallen. Man skal i den anledning også være opmærksom på, at
mange af disse kampe er ren promovering af Silkeborg Kommune, der jo bliver
landskendt for en aktiv og positiv håndboldklub!
3. Halinspektøren laver andet end at være halinspektør. Halinspektøren i Voel Hallerne
laver meget andet end blot at stå til rådighed som inspektør. Han foretager rengøring af
to haller, 8 omklædningsrum, opvarmningsrum, cafeteria, styrkecenter samt det gamle
bibliotek (foreningshuset) hver dag. Desuden har kommunen været så heldig igennem
mange år at have haft en inspektør, der har foretaget rigtig mange reparationer og
forbedringer af faciliteterne i hallerne uden at skulle yde ekstra lønudgift. Med hensyn
til rengøring skal det ikke undlades at gøre opmærksom på, at gulvet hver dag skal
vaskes og harpiksen skal skrabes af. Normalt et arbejde, der først kan udføres efter kl.
22 eller 23 og skal være færdig til næste dag kl. 8!
4. I et hal-kompleks som Voels er der altid noget, som er i stykker og som ikke virker eller
midlertidigt skal behandles på en særlig måde. Det drejer sig med andre ord om dagligt
overblik, og det er der kun én, som har: nemlig halinspektøren. Begrebet overblik kan
ikke udliciteres!
5. Halinspektøren i Voel har også et meget stort socialt hjerte, som har sparet kommunen
for mange penge. Dette er sket ved, at han har ladet unge mennesker, som måske ikke
helt har kunnet indordne sig under normale forhold, komme i hallen, hvor han så har
holdt øje med dem. Derved har han sparet samfundet for mange problemer med, hvad
disse unge mennesker kunne være kommet i tanker om at lave, hvis de blot hængte ud
på gadehjørner!
6. Halinspektøren er selvfølgelig ansat i en idrætshal, men den nuværende halinspektør
har forstået at få mange andre arrangementer til Voel Hallerne. Der kan nævnes line

dance/square dance, diverse udstillinger, folkedanserarrangementer m.m.m. Igen
noget, der promoverer Silkeborg Kommune!
7. Tager man ovenstående argumenter samt hvad der er blevet anført fra anden side, vil
det under ingen omstændighed give en besparelse for Silkeborg Kommune. Ja det vil
såmænd end ikke give besparelse for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, hvis der blot
sådan nogenlunde skal kunne leves op til normal standard i hallerne. Vi tænker her på
rengøring, diverse vedligeholdelsesopgaver, tiltrækning af diverse arrangementer, tilsyn
under kampe m.v. Uden en halinspektør vil diverse vedligeholdelsesopgaver først blive
udført, når det kommer ind i systemet og når der er tid. Det betyder så, at hallerne
bliver mere og mere forfaldne med en tiltagende acceleration. Desuden er der jo lige
timelønnen, som håndværkerne skal have! Udvalget forventer, at hallerne ved at
komme under fælles drift kan drives for 55.000 kr. årligt! Det må vist være en forsinket
aprilsnar? Eller er det en teknisk teoretisk udregningsmodel uden sans for realiteter,
hvor man har resultatet først og derefter foretager en udregning baglæns?
8. Vi kan ikke undlade at undre os over, at det tilsyneladende er den laveste fællesnævner,
der skal bruges i denne situation. Det er tidligere blevet anført, at
rengøringsstandarden i de øvrige haller i kommunen er under al kritik, men det er vel
som kommunen ønsker det? Derved bliver der vel også flere penge til andre kulturelle
aktiviteter. Gad vide, hvad diverse museer o.l. ville sige til, at rengøring blev foretaget
sporadisk, og at der ikke skulle være kustoder, guider m.v.? Desuden får de vel heller
ikke samme driftsbeløb uanset størrelse? Vi synes det er helt ok, at der er forskel på
ydelserne, når der tages hensyn til aktivitet. Men desværre virker det som om, udvalget
ikke er klar over, hvad der sker rundt omkring i kommunen.
9. Vi vil med ovenstående i mente meget gerne foreslå at Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget tager en ny omgang med disse besparelser, som i lokalrådets optik er
noget makværk. Lad være med at foretage teknisk teoretiske besparelser og i stedet se
på aktiviteter og hvad man får for pengene. Derved vil politikerne også tage stilling til
serviceniveau i stedet for som nu, hvor man blot skærer, der hvor man tror, at man kan
spare.
Voel Lokalråd fremsender denne skrivelse til hele byrådet, da det er så vigtig en aktivitet for
hele Voel, at det skal komme hele byrådet til kendskab.
Vi håber, at byrådet kan se de store negative konsekvenser og vil gå ind for at bevare
halinspektørerne i Voel, da denne aktivitet har så stor betydning for byen.
Venlig hilsen
Harry Skydsgaard
Voel Lokalråd

