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Høringssvar til Facilitetsanalyse i Varde Kommune
Idrætsrådets udtalelse i.f.m. analysen
Analysen forsøger at kaste et godt lys over forskellige problemstillinger og kan selvfølgelig bruges
fremadrettet som et godt arbejdsredskab. Vi vil bl.a. gøre brug af analysens anbefalinger om ”anderledes
brug af haller”. Det er en reminder til at nytænke ting, som vi er bevidste om.
Optælling i uge 9 og 13 viser ikke det optimale billede, i det der i nogle haller i den pågældende periode
bl.a. har været klargøring til Messe, hold har afsluttet sæsonen samt udekampe. Optællingen er nogle
steder kun foregået i dagtimer og andre steder i aftentimer og derfor giver søjlediagrammerne ikke et
retvisende billede. Vi mener derfor ikke man kan drage konklusioner omkring den procentvise benyttelse,
som vi heller ikke kan genkende som værende et udtryk for, hvor meget hallerne bliver brugt.
Vi stiller os kritisk overfor det hensigtsmæssige i at vælge netop de kommuner, der er valgt som
sammenligningsgrundlag, da det er kommuner med en meget forskellig idrætskultur i forhold til Varde
Kommune. Det er vanskeligt at sammenligne kommuner, der har så forskellig befolkningsmæssig
sammensætning, såvel geografisk som demografisk.
Hvad angår serviceniveau på faciliteter, så er et fornuftigt serviceniveau på faciliteterne at foretrække for
foreningerne. Det er vigtigt at trænerne kan arbejde målrettet med idræt og ikke bruge tiden på oprydning
efter andre. Det har stor betydning at træningstiden er effektiv både for de aktive og instruktørerne, for at
bevare det høje aktivitetsniveau.
Sammenligning med hotelbranchen giver for os ikke nogen mening.
Foreningerne har behov for at have kendskab til deres træningstider for en hel sæson, da brugerne indretter
deres hverdag efter det (fritid, familie og arbejde).
Sæsonbookninger har 1. prioritet og herefter kan den resterende tid med fordel bookes i kortere perioder,
evt. på andre vilkår.
Idrætsrådet vil tage fat på og arbejde videre med de problemstillinger rapporten har rejst. Idrætsrådet er
ikke enig i flere af de foreslåede anbefalinger i rapporten. Det forventes at eventuelle ændringer i den
nuværende struktur, først bliver iværksat efter en grundig gennemgang af fordele og ulemper i dialog med
de berørte, herunder Idrætsrådet.
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