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Generel reduktion på idrætsområdet

HØRINGSSVAR:
I Sengeløse har vi tidligere stået først for i spareplanerne og blev for tre år siden nøgle-hal
med dertilhørende reduktion af personaletimer.
De få (næsten 2) medarbejdere som er tilknyttet Sengeløse Hallen er meget effektive – vores
indtryk er faktisk, at det er det mest effektive anlæg i hele kommunen.
I tillæg har de fået endnu en opgave idet Sengeløse Hallen er blevet udvidet i 2021 med et
Fitnesscenter. Denne opgave er en udvidelse af de opgaver hallens personale skal løse.
Det betyder at en yderligere effektivisering på 2,5% vil gøre det umuligt at varetage
opgaverne i Sengeløse Hallen på de – i forvejen – få timer til deres rådighed.
Der er tre gange så mange ansatte på de selvejende anlæg som bl.a. Hedehusene idræts anlæg.
Hvorfor er det så at vi skæres over en kam, når Sengeløse allerede er blevet skåret ind til
benet, mens de selvejende anlæg er gået fri i tidligere sparerunder?
Hvis man sammenligner med de selvejende anlæg, har vi næsten 2 ansatte som passer
anlæggene i Fløng og i Sengeløse, mens Hedehusene har mange flere ansatte til samme
områder og opgaver.
Forøgelsen af borgere i kommunen – alene i år med 3000 borgere, må give flere skattekroner i
kassen og dermed burde besparelserne ikke være nødvendige.
Vi ønsker alle at der dyrkes mere idræt i kommunen – men er anlæggene ikke tilgængelige for
borgerne – eller er de beskidte, nedslidte og utilsvarende kommer borgerne ikke.
Primo september har vi siddet med samråd i workshop og talt om input til at få flere til at
dyrke idræt og hørt at kommunen forventer en stigning på 20% i forhold til antal borgere i
kommunen – og beder foreningerne hjælpe med at få dem til at dyrke motion.
På samme tid planlægger man besparelser på Idrætsområdet.
Det er at misbruge de frivilliges tid på unødige ideworkshops som så kun er luftkasteller og
aldrig kommer ud og arbejde…
Venlig hilsen
Gitte Buur
Formand Sengeløse gymnastik- og idrætsforening
Formand Sengeløse Hallens brugerråd
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