Taastrup Gymnastik Forening
Høje-Taastrup Kommune
Att.: Byrådet

TAASTRUP

Bygaden 2
2630 Taastrup
Taastrup, den 30/9 2021
Høringssvar ved Budget 2022-25 fra Taastrup Gymnastik Forening
TGF fremsender hermed høringssvar ifm. budget 2022-25 jf. Borgmesterens høringsbrev af
9/9-2021.
TGF er en upolitisk forening kendt for sine gymnastik- og motionsaktiviteter for alle
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aldersgrupper. Vi er en forening, der både rummer konkurrenceidræt, motorisk læring for de
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yngste, familieaktiviteter og motionsaktiviteter for voksne.
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Vi sætter Høje-Taastrup kommune på landkortet ved deltagelse i GymDanmarks TeamGym
konkurrencer, DGI’s stævner samt på verdenskortet ved egne rejser for vores børn og unge
ved deltagelse i gymnastikstævner uden for Danmark, fx Gran Canaria 2019.
I Høje-Taastrup Kommune kendes vi som positive og aktive samarbejdspartnere i fx TeamGym
Nærheden konkurrencesamarbejdet med Hedehusene Gymnastik Forening eller sociale
projekter som Cross Gymnastik i samarbejde med Danmarks Almennnyttige Boligselskab (DAB)
Aktive Fællesskaber gennem Torstorp Almennyttig Boligselskab.
Vi er således en forening, der rummer alle, og som har fokus på, at Høje-Taastrup Kommune
fortsat vedbliver at være en attraktiv idrætskommune med gode muligheder for et hverdagsliv,
hvor man tilskyndes til sunde fællesskaber og god fysisk træning gennem gode omgivelser og
et fungerende idrætsliv.
På den baggrund har vi følgende bemærkninger til visse punkter i det sparekatalog på 39,3 mio
kr., Byrådet ved 1. behandlingen har besluttet yderligere skal indgå i budgetbehandlingen.

Vedrørende FKU01A
TGF er meget imod dette effektiviseringsforslag, som vil være at sparke til idrætsforeninger i
kommunen, der i forvejen ligger ned efter 2 år/sæsoner med Corona. Foreningerne har
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svigtende tilslutning blandt borgerne pga. frygten for, at aktiviteterne lukkes igen pga.
idrætsfaciliteterne lukker.
Kommunen/Fritid-Kultur området vil i forvejen kunne spare mange penge på aktivitets- og
medlemstilskud qua de lavere medlemstal. Foreningerne har derfor brug for, at både de
selvejende idrætsfaciliteter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter udbygges, optimeres
gøres endnu mere attraktive for foreningerne, så tilbud genskabes og nye kommer op at stå.

TAASTRUP
GYMNASTIK
FORENING

Der er brug for indkøb af nye idrætsredskaber, vedligeholdelse af anlæg, omklædningsrum,
flere depoter, mv., så foreninger og trænere tilvælger at være aktive i Høje-Taastrup og ikke
søger til de omkringliggende kommuner, fx Brøndby, Greve og Roskilde.
Såfremt Byrådet mener, der kan effektiviseres for 427.000 kr. i 2022 samt 632.000 i hvert af
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årene 2023-25, bør Byrådet tilsvarende sikre en investering i de eksisterende faciliteter – evt.
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pulje at ansøge fra - i tilsvarende periode.
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Vedrørende FKU04
TGF ønsker at tale imod dette absurde forslag, der alene vil forringe den mangfoldighed, som
er i idrætten i Høje-Taastrup Kommune og det fællesskab der er i foreningerne og blandt andet
er opbygget mellem foreninger på tværs af motions-, talent-, eliteambitioner gennem
Talentforum.
Det klæder ikke den tidligere Årets Idrætskommune 2010 (kåret i 2011) Høje-Taastrup at være
blevet SÅ uambitiøs i forhold til forstsat at sikre, at Høje-Taastrup kan talentudvikle og være
eliteidrætskommune uden blot at være opland til professionelle klubber i nabokommunerne.
I en knap 4-årig periode har TGF og en række andre foreninger lagt MANGE frivillige timer i at
efterleve og opfylde kravene til at komme i betragtning til støtte som talentforening. Også på
bekostning af medlemsantal og frivillighed har vi brugt kræfterne på at udfærdige sportslige
strategier, idrætspolitikker, mv. og omlagt vores aktiviteter til at fokusere på talentudvikling –
for at Byrådet blot skal nedlægge det igen?
Hvad skal vi sige til de børn og teenagere samt forældre, som har lagt tid og kræfter i jagten på
at nå eliteniveau, fordi det kun var herigennem vi kunne opnå forhold og tilskud til vores
aktiviteter? Hvad er det, vi ikke er lykkes med, siden nogen foreslår dette? Og har man givet
det nok tid? Guldmedaljevindere kommer jo ikke fra den ene dag til den anden.
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Høje-Taastrup Kommune har et helt unikt idrætsliv! Her i kommunen kan du gå til sportsgrene,
som slet ikke findes i vores nabokommuner; bueskydning, fægtning, rytmisk sportsgymnastik
for at nævne eksempler. Det skal vi være stolte af og blive ved med at pleje – og brande
kommunen på, så flere aktivt vælger kommunen til som bopæl og sted at dyrke idræt.
Dermed bør der fortsat ydes tilskud til idræt på flere niveauer og gerne til foreninger, hvor
bredden er med til at skabe og bære eliten. Ønsker man at afvikle tilskud til elite og
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talentudvikling, skal det gøres over en længere årrække, så foreningerne kan nå at omstille sig.

På vegne af Taastrup gymnastik Forenings bestyrelse ønsker jeg Byrådet og de politiske partier
god arbejdslyst med Budget 2022-25, som vi godt ved ikke er nogen nem opgave.
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