Mail 1. maj 2019
Til Fritid – By, Kultur og Erhverv
Hjørring AIK Frem ønsker hermed, at fremkomme med følgende kommentarer til det udsendte forslag til
Fritids- og Folkeoplysningspolitik.
Efter at have læst det fremsendt, og sidder som frivillig i en af byens ”gamle fodboldklubber” får man
følgende fornemmelse:
Hold da op, hvor er det da en kommune, der vil alt godt, og intet er umuligt.
Det tegner da godt.
Efter at have tænkt forslaget igennem begynder en anden fornemmelse:
Der er godt nok ikke meget nyt, i forhold til hvordan det kører i dag.
Det er nok bare endnu en spare øvelse – pakket ind i dyrt betalte KONSULENTERS
”copy/paste” arbejde.
Det er da flot lavet – men kommunens frivillige kan godt bruge det lyse grønne – det lyse
blå - det lyse røde og sidst igen det lyse grønne blæk i printeren til andet end at udskrive disse forslag.

Ovenstående kan godt lyde som en kritik af Hjørring Kommunes arbejde, men det er ikke tænkt sådan, da vi
som klub føler, at det går rigtig fint som det kører nu.
Det er måske mere tænkt som en provokation, for at få hørt vores holdinger !.
Og efter fremføring af kritik, forpligter man sig jo også til at komme med andre løsninger:
Det er helt i orden, at have en politik på området, og det skal Hjørring Kommune
selvfølgelig også.
Men en politik er ikke kun en beskrivelse om, hvad man kan, er god til og hvad man vil.
Det handler i høj grad også om, at fremføre hvad man ikke vil.
Det fremsendte forslag handler i høj grad om hvad kommunen kan tilbyde når man er
nystartet klub.
Hvad mangler, set fra vores synspunkt:
En politik skal også afspejle hvad der ikke er muligt.
Så mangler der i høj grad, at der stilles krav, for at opnå tilskud.
Tidsfrister skal som minimum overholdes, både hvad angår budgetter og regnskaber.
Der skal også stilles krav om de fremsendte regnskaber, og ikke udbetales tilskud før
sådanne er godkendt.
Det kan jo ikke passe, at man kan få udbetalt aconto uden at have indsendt regnskab.
Udformning af politik:
Vi har selv deltaget i flere af de møder, der har udmøntet sig i forslaget.
Og der har jo været brugt en hel del konsulent arbejde – måske kunne en mulighed være, at indkalde en del
af de erfarne virksomhedsledere der i dag står i spidsen for flere af de veletablerede foreninger.
Og endnu engang, dette skal ikke opfattes som en kritik af Hjørring Kommunes arbejdere, bare et frisk
indspark / indkast fra sportens verden.
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