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Spørgsmål
Som det er Kultur- og Fritidsborgmesteren bekendt er Christianshavns
Skoles Rugbyklub (CSR) af forvaltningen tildelt sene træningstider i
Hal C på Christianshavn, som ikke alene giver udfordringer for CSR
som klub, men som også er så et markant problem for klubbens
spillere og forældre, at klubbens eksistens reelt er truet.

Dokumentnr.
2016-0311566-2
Sagsbehandler
Christopher Sylvest
Hermann

Dette er naturligvis både uacceptabelt i al almindelighed og
særdeleshed trist for CSR og klubbens medlemmer, hvorfor jeg skal
bede borgmesteren om at svare på nærværende politikerspørgsmål
med helt konkrete løsningsforslag til løsning af udfordringerne for
CSR og ikke alene henvise til at sagen løses lokalt, som det fremgår af
borgmesterens svar til CSR af 8. august 2016.
På forhånd tusind tak og med ønsket om en snarlig løsning på sagen.
Svar
Det er korrekt, at CSR/Nanok ved fordelingen af haltider til
vintersæsonen har fået tildelt tider fra klokken 19 og frem i Hal C. De
tidlige tider, som CSR/Nanok havde i Hal C i sidste sæson, blev tildelt
til blandt andet CIK fodbold. Fordelingen har dog ikke fulgt
tildelingskriterierne, hvilket beror på en administrativ fejl begået i
Fritid KBHs bookingkontor.
Forvaltningen har kontaktet de involverede foreninger, og det er
lykkedes at finde en forligsmæssig løsning på problemet, sådan at
begge foreninger nu har haltider i Hal C om eftermiddagen i
vintersæsonen. Disse tider suppleres med træning på den nyanlagte
kunstgræsbane ved Hal C. Derudover blev det aftalt, at der foretages
registrering af antal spillere, når foreningerne starter deres
vintersæson, og at fordelingen af haltider evalueres og eventuelt
justeres umiddelbart efter årsskiftet.
Begge foreninger er blevet oplyst om løsningen ved et møde den 29.
august 2016, hvor forvaltningen deltog. Foreningerne har
efterfølgende modtaget en e-mail med en oversigt over de aftalte
haltider. Forvaltningen har beklaget fejlen, hvilket begge foreninger
har taget til efterretning.
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