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Kære borgmester,
I forbindelse med tildeling af haltider til fodbolden har blandt andre
BK Vestia på Vesterbro følt sig knap så godt behandlet i forhold til
de af kommunen tildelte indendørs vintertræningstider. Kort fortalt
er konsekvensen heraf, at BK Vestia ingen steder har at placere
vintertræningen for omkring 120 af de yngste medlemmer. Jf. BK
Vestia er klubbens yngste i forvejen nede på én ugentlig træning
og i den nuværende situation, med manglende vintertræningstider,
må BK Vestia lukke 3-4 af de yngste hold ned, idet man fra
kommunens side har frataget BK Vestia en række haltider til
vintertræning for de mindste børn. Det er her og nu, helt konkret,
hvad BK Vestia må meddele ca. 120 af klubbens yngste
medlemmer.
Så vidt jeg er orienteret, så har der fra klubbens side, siden maj
måned 2016, været søgt at løse denne udfordring, men det har fra
klubbens side indtil nu ikke været opfattelsen, at der fra
kommunens side har været en forståelse for dette store problem ej heller en vilje til at løse det. Det kan vi naturligvis ikke sidde
overhørig - slet ikke i lyset af, at sagen er alvorlig på flere
niveauer. For børnene, for de frivillige trænere/ledere og for
klubben og lokalområdet som helhed. For sker der ikke en positiv
udvikling snarest vil de pågældende hold blive lukket ned og de
mange børn vil ikke længere have mulighed for dyrke deres
fodbold i BK Vestia.
Til orientering kan det oplyses, jf. klubbens egne oplysninger, at
BK Vestia har 1 kunstgræsbane til 900 medlemmer. Én
kunstgræsbane, som ikke kan rumme den efterspørgsel, der er i
vinterhalvåret. 80 procent af BK Vestias medlemmer er børn og
unge fra lokalområdet på Vesterbro.
Jeg er sikker på, at borgmesteren er enig med mig i, at fodbold
ikke alene er en udendørssport. Jeg er også sikker på, at
borgmesteren kan være enig med både klubben og jeg i, at de
yngste spillere som udgangspunkt ikke alene kan/skal være
henvist til udendørstider om vinteren, men derimod også skal have
tildelt træningstider i gymnastiksalene/hallerne. De få haltider
klubben på nuværende tidspunkt har fået tildelt er desværre
placeret på ’dårlige tidspunkter’, der gør det svært at udnytte fra
klubbens side, hvilket naturligvis også er en uholdbar situation.
Jeg skal på baggrund af ovenstående derfor anmode om, at
borgmesteren tager initiativ til, at forvaltningen også i denne
situation indleder/genoptager en konstruktiv dialog med BK Vestia,
så der kan findes en brugbar løsning, der sikrer, at BK Vestia
fortsat kan tilbyde de nødvendige inden- og udendørstider til sine
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medlemmer – også de yngste, der har brug for halgulv under
fødderne i vinterhalvåret.
På forhånd tusind tak - jeg ser frem til at høre nærmere og til en
snarlig god løsning.

Svar
I forbindelse med forvaltningens fordeling af haltider og baner blev
BK Vestia flyttet fra nogle af deres tider i DGI-byen af den årsag,
at DGI-byen er en specialfacilitet, særlig velegnet til gymnastik.
Klubben har i stedet fået tildelt tider i gymnastiksalene på
Bavnehøj Skole. Alle tiderne er i primetime mellem klokken 15.30
og 19.00, og der er en forskel på det ønskede og det tildelte
timetal på knap to timer i BK Vestias favør jf. nedenstående
oversigt:
Søgt (i alt 14 ¾ time)
DGI mandag 15.30-17.30
(35 børn)
DGI mandag 18.45-20.00
(25 børn)
DGI mandag 17.30-19.00
(35 børn)
DGI tirsdag 16.00-18.00
(35 børn)
Valbyhallen tirsdag 16.00-18.00
(35 børn)
DGI onsdag 16.00-18.00
(35 børn)
DGI torsdag 16.00-18.00
(35 børn)
DGI fredag 16.00-18.00
(35 børn)

Tildelt (i alt 16 ½ time)
Bavnehøj Skole mandag 17.0019.00
DGI mandag 17.30-19.00
DGI tirsdag 15.30-17.30

DGI onsdag 15.30-17.30
Bavnehøj Skole onsdag 17.0019.00
DGI torsdag 15.30-18.00
Bavnehøj Skole torsdag 17.0019.00
DGI fredag 15.30-18.00

Det reelle problem synes at være, at BK Vestias ansøgning ikke
afspejler antallet af udøvere jf. ovenstående oversigt.
Hvorvidt fodbold alene er en udendørs sport besvares, til en vis
grad, i de retningslinjer, som gælder for fordeling af facilitetstid.
Heraf fremgår det, at brugergrupper med aktiviteter hele året
prioriteres højere end brugere med sæsonbetonede aktiviteter. Det
kan i tilfælde, hvor der er stor søgning på en facilitet betyde, at
indendørs fodbold (som normalt alene er inde i de kolde og mørke
vintermåneder) må vige for en anden idræt, der har hele sin
sæson indendørs.
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Forvaltningen kan i øvrigt oplyse, at lederen af Idrætsudvikling &
Kunder, Eva Kartholm, der også har opgaven med fordeling af halog banetider, først modtog en henvendelse fra Søren Vesterbæk,
formanden i BK Vestia, fredag den 30. september 2016. De to er
nu i dialog om problemet, som forsøges løst, så vidt det er muligt.
Anders Bager Jensen
/Mads Kamp Hansen
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