
Til det nye Idrætsråd og det nye Byråd/fagudvalget for Idræt 
 
Vi har i det Idrætsråd, der har siddet i årene 2014-2017 kunnet konstatere, at der er et problem i 
forhold til de gældende regler og bevillinger og ønsket om at øge idrætsaktiviteterne i kommunen.  
 
Gennem hele 2017 har vi arbejdet med problematikken, vel vidende at vi kun havde et år tilbage af 
vores funktionsperiode. Det vi er nået frem til, er:  
  
Lokaletilskudspuljen bør i 2018 øges således at kommunens rideklubber, der er berettiget til 
lokaletilskud kan få tilskud svarende til 65 procent af udgifterne i forhold til procentdelen af 
medlemmer under 25 år. Dette ønske er ikke efterkommet i forhold til den konkrete forening, som 
er beskrevet i casen nedenfor.  
 
Vores ønske var, at der ikke for 2018 røres ved de nuværende retningslinjer, hvor Gribskov byråd 
yder tilskud med 75 procent af driftsudgifterne for øvrige foreninger.  
 
Idet der ikke kunne gives flere penge til området, havde vi opstillet et alternativ, nemlig at få 
vurderet, om man kan tage et ekstra beløb fra materialepuljen, som så kan tilbageføres til 
materialepuljen, hvis det viser sig ved regnskabsafslutning at lokaletilskudspuljen ikke er fuldt 
brugt. Dette har man politisk også afvist, og dermed har Idrætsrådet ikke flere 
handlemuligheder i forhold til den konkrete ansøgning fra rideklubben, se case-story 
nedenfor. 
 
Idrætsrådet er meget uforstående overfor de afslag, man har givet, og føler ikke, at man nu har 
handlemuligheder i forhold til at håndtere ansøgninger fra nye foreninger om lokaletilskud. Derfor 
anbefales det nye Idrætsråd at tage initiativ til en dialog med det nye Byråd/fagudvalg, så man kan 
finde en måde at skabe dynamik på i forhold til idrætsforeninger, som har behov for lokaletilskud.  
 
Ud over de to ovenforstående forslag har Idrætsrådet opstillet følgende mulighed: at fastsætte et 
samlet max.beløb i lokaletilskud til fordeling blandt rideklubberne. Dette er ikke så ligetil, og 
kræver en grundigere vurdering i forhold til lovgivningen på området.  
 
Idrætsrådet anbefaler derudover: at hele lokaletilskudsområdet i de kommende år underkastes et 
større analysearbejde, hvor man bl.a. belyser: 
 
- konsekvenser af forskelsbehandlingen mellem foreninger i kommunale og privatejede lokaler (ex. 
i dag må en forening i egne lokale tage 25 kr. af hver 100 kr. man får i kontingent for en pige/dreng 
til at dække lys/varme m.v. - ergo kan foreningen i det kommunale lokale bruge flere penge på 
udstyr, trænerhonorar og oplevelser for børnene) 
 
- vurdere om lokaletilskuddet kan omlægges, så det i højere grad ydes i forhold til aktiviteter i 
foreningen og gør det nemmere for foreningen af overskue. Det kunne fx være at lys/varme blev 
dækket 100 procent, mens der var en lavere procentdel for vedligehold, rengøring m.v.. Lokaler der 
anvendes mindre end andre, kan tænkes at kræve mindre vedligehold og rengøring. 
 
- der skal tages højde i god tid for evt. større ændringer i en forenings lokaletilskud i forbindelse 
med udvidelse af antal kvadratmeter. Samt for tilgang af nye foreninger.  

 



 

Konkret case, som viser problematikken og de konsekvenser, der er, for en konkret, ny klub. 
En sag, som vi mener, man bør kikke på snarest.  

Lokaletilskud til Græsted og Omegns Rideklub, GOO. 

Det er med meget stor beklagelse, at Idrætsrådet konstaterer, at det heller ikke i 2018 vil være 
muligt at godkende Græsted og Omegns Rideklub til lokaletilskud, på trods af den store 
medlemsfremgang og det fine arbejde, der er udført af klubben siden starten i 2014.  

Vi vil på det kraftigste anbefale, at det nye Idrætsråd og det nye Byråd snarest muligt vurderer 
sagen på ny, og vi stiller gerne op til en snak om alt det tekniske/indholdsmæssige, som vi har brugt 
særdeles meget tid og ressourcer på at sætte os ind i og vurdere. Tiden er nu desværre gået, så vi 
ikke kan nå at følge denne sag til dørs, da der ikke er flere møder i kommunens Kultur- og 
Idrætsudvalg i denne valgperiode.   

Foreningen har tidligere søgt lokaletilskud til budgetår 2016 og 2017, hvor de har fået afslag, da vi 
ikke har kunnet finde finansiering. Da der er tale om et forholdsvis højt lokaletilskud, ridesporten 
kræver jo dyre anlæg, har Idrætsrådet også hidtil haft den holdning, at man gerne vil se en ny klub’s 
levedygtighed, før man binder sig til lokaletilskud. Græsted og Omegns Rideklub har løbende en 
flot medlemsfremgang, og et væld af forskellige aktiviteter.    

I forbindelse med behandling af lokaletilskud til klubben for 2017 ved Idrætsrådets møde 5. 
december 2016 pkt 50 blev det besluttet, at ”Rideklubberne kan komme med fornyet ansøgning 
til restbeløbet, som kommer ind i løbet af 2017. Begge råd (Idrætsråd og Kulturråd) arbejder 
med det samlede rideklubstilskud i løbet af 2017. Der nedsættes en arbejdsgruppe i 2017 
(bestående af repræsentanter fra begge råd), der skal arbejder på nye retningslinier fra 2018 på 
lokaletilskud.” 

Idrætsrådet/Kulturrådet har derfor i første halvdel af 2017 gennemført en større analyse af området, 
og har formuleret i alt 6 forskellige forslag til, hvordan der vil kunne skabes økonomi til 
lokaletilskud til klubben. På Idrætsrådets møde 20. april pkt 15 besluttede vi at anbefale en af disse, 
nemlig en udvidelse af budgettet for lokaletilskuddet.   

Idrætsrådet havde et møde med formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Michael Bruun, den 18. 
september 2017, hvor han gjorde det klart, at der ikke ville blive givet ekstra penge til området i 
budgettet, og i stedet anbefalede han at Idrætsrådet fandt pengene indenfor egne rammer. Vi 
besluttede derfor at fremsende forslag om at give bemyndigelse til at vi i Idrætsrådet kan flytte 
midler mellem de konti, vi administrerer.   

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde 7. november 2017, punkt 71, behandlede man denne 
ansøgning, mere end ½ år efter at Idrætsrådet havde formuleret de 6 anbefalinger. Vi troede, jf 
ovenstående, at der var tale om en formssag, men til vores store overraskelse besluttede udvalget at 
vi ikke kunne få den ønskede bemyndigelse. Dette på trods af at der gennem de seneste år altid har 
været et pænt overskud på kontiene, idet der ydes tilskud på basis af budgetter, som herefter 
reguleres i forhold til de konkrete udgifter, altid i nedadgående retning. Overskuddet på 
lokaletilskudskontoen 2017 er af administrationen vurderet til at blive på ca 135.000 kr, penge der 
nu må gå tilbage til kommunekassen i stedet for at komme ud og arbejde i rideklubben.  



Græsted og Omegns Rideklub vil, efter de gængse beregningsregler, hvor rideklubber får 65 % i 
lokaletilskud (alle andre idrætsgrene får 75 %), være berettiget til 180.167 kr i 2018. Dette beløb er 
på linie med det tilskud, der gives til Søborggård Rideklub, og godt det halve af det tilskud, der 
gives til Gribskov Rideklub, altså en meget rimelig størrelsesorden i forhold til aktiviteterne, 
sammenlignet med andre rideklubber.     

Græsted og Omegns Rideklub er startet i 2014, og er nu den næststørste rideklub i kommunen, når 
man ser på medlemmer under 25 år (128 medlemmer under 25 år). Klubben er en af 4 rideklubber, 
godkendt til kommunalt tilskud, som tilbyder rideundervisning til ryttere, som ikke selv kan komme 
med hest/pony. De tre øvrige rideklubber med rideskole får alle lokaletilskud. Det er Helsinge 
Rideklub (79 år, 139 medlemmer under 25 år), Gribskov Rideklub (41 år, 121 medlemmer under 25 
år), Søborggård Rideklub (14 år, 95 medlemmer under 25 år).  
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