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'Boldklub venter spændt
på de officielle timetal

Sagen omkring Nordals
Boldklubs forbrug af ti-
mer i Nordals Idræts-
center er endnu ikke
afsluttet.

NORDALS: Nordals Boldklub
(NB) venter spændt på de of-
ficielle tal over klubbens for-
brug af timer i Nordals
Idrætscenter. Til klubbens
store overraskelse meddelte
folkeoplysningsudvalget for
nogle måneder siden, at klub-
ben havde brugt 600 timer
mere, end den havde ansøgt
om.

- Vi blev overrasket over
tallene, for det er første gang,
vi har fået en tilbagemelding
fra kommunen. Budgettet
blev udarbejdet i november
1993, og da vi ikke kendte til
andet, brugte vi selvfølgelig
den samme fremgangsmåde
som årene før, forklarer NBs
formand, Peter Glock.

Det viser sig, at klubbens

timeforbrug i Nordals Idræts-
. center opgøres efter det antal
omklædningsrum, der er åb-
ne. Træner klubben en aften i
tre timer, og der er åbnet for
fire omklædningsrum, bruger
klubben 12 timer. 70 pct. af
klubbens timer går til træ-
ning, hvorfor det kan være
svært at ramme et helt års
forbrug af omklædningsrum.
- v-a budgetlægningen

forsøgte vi efter bedste evne
at ramme det korrekte for-
brug, selvom vi ikke kendte
alle det følgende års aktivite-
ter, eller i hvilket omfang
idrætscenteret havde plads til
os. I år fik vi mulighed for at
spille næsten alle vore old-
boyskampe i idrætscenteret i
stedet for ved Østerlundsko-
len. Det var vi selvfølgelig
meget glade for. Ingen havde
dog tænkt på, at vi slet ikke
havde råd til denne gestus,
for sammen med kampene
blev der flyttet timeforbrug
til idrætscenteret, siger Pe-
ter Glock.

NB har yderligere arrange-

ret et jubilæumsstævne og en
fire dages fodboldskole sa,mt
haft en glædelig tilgang af
medlemmer i ungdomsafde-
lingen, og det belaster også
timekontoen.

- Folkeoplysningeudvalget
har bebrejdet os, at vi ikke
holdt øje med forbruget, og at
vi har forsømt at søge flere ti-
mer. Det er imidlertid nem-
mere sagt end gjort, fordi vi
aldrig tidligere er blevet ori-
enteret om vores timestatus.
Da orienteringen kom, var
det næsten umuligt at stoppe
eller flytte aktiviteter. Der er
altså forklaringer nok, der be-
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lyser, hvorfor og hvordan vi
er havnet i dette dilemma,
konstaterer Peter Glock, der
har bemærket, at timeforbru-
get i de seneste tre måneder
er faldet væsentligt.

- Vi har bedt kommunen
om at undersøge timeforbru-
get nøje, men vi har stadig ik-
ke hørt noget. Ifølge vore be-
regninger har vi i værste fald
brugt 200 timer for meget.
Det vil i givet fald koste kom-
munen 41.400 kr. og ikke de
udmeldte 108.000 kr., siger
Peter Glock.


