Til Norddjurs Kommune

Norddjurs Idrætsråds høringssvar til budget 2014

Norddjurs Idrætsråd har med stor interesse drøftet og læst budget forslag for 2014-2017 og kan med
glæde konstatere at vore kerneområder under KUU ikke står for besparelser.
Dette tolker vi at kommune og politikere har forståelse for det store arbejde vore foreninger udfører
og at der fortsat gives os muligheder for at agere til gavn for alle borgere.
NI har deltaget i de offentlige budgetmøder som har været afholdt rundt om i kommunen, og vil
gerne takke kommunen for dette initiativ. Disse møder er med til at give alle mulighed for at få
større forståelse for budgetforslaget.
NI forventer at vi stadig tages med på råd når de forskellige anlægs-og driftmidler inden for vores
område skal fordeles, her tænkes bl.a på vedligeholdelse af huse/haller, prioritering af multihuse,
udeanlæg mm.
NI har dog følgende bemærkninger:
A414 Multihuse. Her håber vi at der for budget 2015 og fremover udarbjdes en procedure for
fordeling af midlerne. NI vil foreslå følgende;
der indføres ansøgningsfrist primo 1 kvt.
forslagene behandles og sendes til høring i NI, som kommer med deres indstilling
KUU træffer herefter deres beslutning.
T401 gebyrordningen
Her har NI med glæde konstateret at der i de kommende budget år tilføres 200.000 til puljen, men
vil foreslå at dette øges til ekstra 100.000 kr. i budgetårene 2014-2017. Dette vil indebære at
klubbernes gebyr ikke nødvendigvis skal stige med ca.10 % i budgetår 2014, men brugergebyret
skal derimod årligt indeksreguleres , således at foreningerne kan tage dette med i deres
budgetlægning.
Drifttilskuddene til haller indeksreguleres også årligt.
Ved at indeksregulere og forøge driftmiddelpuljen , vil der muligvis herved kunne gives plads til at
yde drifttilskud til nye lokaler, anlæg som ikke for tiden er indeholdt i puljen.
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