
Peter Glock: - Da idrætscenteret flytte-
de nogle kampe, var vi ikke klar over, at
det udløste ekstraudgifter til idrætscen-
teret.

Poul Erik Mikkelsen: - Vi flytter og for-
deler ikke noget som helst. Klubberne
må selv holde styr på deres timeforbrug.

Henrik Pallesen: - Der er sket fejl hos bå-
de Nordals Boldklub, folkeoplysningsud·
valget og Nordals Idrætscenter.

Nordals Boldklub
har røde ører
Tanketorsk koster skatteyderne
108.000 kr. Både Nordals Bold-
klub, folkeoplysningsudvalget
og Nordals Idrætscenter er skyl-
dige i fadæsen.

NORDALS: Nordals Boldklub (NB) har
røde ører. En tanketorsk omkring flyt-
ning af kampe og træning af klubbens old
boys hold og drengenes syvmands fod-
boldhold fra Østerlundskolen til NordaIs
Idrætscenter samt ekstra aktiviteter
omkring NB's jubilæum betyder, at NB i
år får et merforbrug på ca. 600 timer.
Det resulterer j en ekstraudgift for kom-
munen og dermed skatteyderne på
108.000 kr. Folkeoplysningsudvalget
har fundet pengene på andre konti.

Kollektiv straf
- Det er heldigt både for NB og de andre
klubber. Havde vi ikke kunnet finde pen-
gene inden for eget bug det, havde vi væ-
ret nødt til at iværksætte en kollektiv af-
straffelse. Det vil sige, at samtlige klub-
ber skulle have afgivet nogle at. de alle-
rede bevilgede timer. Vi har sendt et
skarpt brev til NB, hvori vi beder klub-
ben om i fremtiden at kontrollere sit

budget og timeforbrug. Vi har ingen
sanktionsmuligheder, siger folkeoplys-
ningsforbundets formand, Frede Helbo.

Det sker aldrig mere
- Vi har lært af det, og det sker aldrig
igen. I fremtiden skal vi nok have mere
styr på timeforbruget. Da NordaIs
Idrætscenter , som fordeler kampe og
dermed timer, flyttede timerne fra
Østerlundskolen til idrætscenteret, syn-
tes vi, det var alle tiders, fordi vi så fik
samlet alle aktiviteter under en hat. Vi
tænkte ikke over, at flytningen udløste
ekstra betaling til idrætscenteret, siger
formanden for NB, Peter Glock.

Center fordeler intet
- Idrætscenteret fordeler ikke noget

L/ som helst, og det har jeg sort på hvidt.
V'...... Jeg har bl.a. et brev fra syvmandsfodbol-

dens udvalgsformand, som skriver, at
han gerne vil have flyttet samtlige syv-
mandskampe til Nordals Idrætscenter.
Vi har ingen anelse om, hvor mange ti-
mer hver enkelt klub og forening får til-
delt. Det må hver især holde styr på.
Hver måned sender jeg regningen til
kommunens fritidskonsulent, Henrik
Pallesen, som også er sekretær for folke-
oplysningsudvalget. Han har mulighed

for at sammenligne antallet af brugte ti-
mer med det antal, som folkeopysnings-
udvalget har bevilget, siger lederen af
NordaIs Idrætscenter, Poul Erik Mikkel-
sen.

Sorteper går videre
- Allerede i begyndelsen af juni, da jeg
får regningen for maj, kan jeg se, at NB
har brugt flere timer i idrætscenteret.
Jeg spurgte dem i første omgang, om det
var korrekt. Det blev behandlet i tolke-
oplysningsudvalget og først derefter bad
vi om en redegørelse for, hvorfor det til-
delte timetal var overskredet. Da svaret
nåede frem og udvalget igen så på sagen,
var vi allerede så langt henne, at sæso-
nen er ved at være slut, siger Henrik
Pallesen.

Han tilføjer, at nok er det Poul Erik
Mikkelsen/Nordals Idrætscenter, der
fordeler kampene, men klubberne har
selv ansvaret for deres budgetter.

- Der er fejl på alle sider. Boldklubben
skulle have holdt øje med timeforbruget,
folkeoplysningsudvalget skulle tidligere
have fortalt, at timetallet vår overskre-
det, men forsinkes af det politiske sy-
stem, og endelig NordaIs Idrætscenter,
der flytter nogle kampe, siger Henrik
Pallesen.


