
Kommunen vil ikke sløjfe gammel gældJVl('·~9
Undervisnings- og kul-
turudvalget siger nej til
at eftergive gæld. Ud-
valget er til gengæld til
at handle med, hvis
det drejer sig om en
længere løbetid.

AF PER LEMMEKE

NORDBORG: Undervisnings-
og kulturudvalget har be-
handlet i alt otte ansøgninger
om enten udsættelse eller ef-
tergivelse af gæld til kommu-
nen.
Udvalgsformand Niels Ole

Bennedsen (S) fortæller, at
man i udvalget har den princi-
pielle holdning, at gæld til
kommunen skal betales tilba-
ge.

Nyelån
- Vi har kun mulighed for at
yde nye lån efterhånden som
de gamle lån afvikles, siger
Niels Ole Bennedsen, og han
mener, at det derfor er i alle
foreninger og institutioners
egen interesse, at der ikke ef-
tergives gæld.
Til gengæld har udvalget

vist forståelse for, at nogle

foreninger har bedt om en ud-
videt frist til at afvikle gælden
i.

Østerlundskolen
Østerlundskolen skylder
600.000 kroner af et lån på
en million, og skolen har hidtil
afdraget lånet med 100.000
kroner per år. Udvalget er-
kender, at skolen i øjeblikket
har en stram økonomi.
- Men skolen vil om nogle

år igen være inde i et stabilt
leje, vurderer Niels Ole Ben-
nedsen.
Udvalget har derfor beslut-

tet, at skolen får ti år at afvik-
le restgælden i.

Hjortspring
Hjortspring Lauget har en
samlet gæld på 200.000 kro-
ner - et lån på 50.000 kroner
forfalder i år, men undervis-
nings- og kulturudvalget har
godkendt, at løbetiden for-
længes, indtil den planlagte
ombygning af Lindeværftet i
Holm er afsluttet. Det er
laugets plan at etablere en
udstilling om Hjortspringbå-
den.
- Det vil blive et attraktivt

tilbud til gavn for hele kom-
munen, mener Niels Ole Ben-
nedsen.

Nordals Boldklub
Nordals Boldklub skylder

70.000 kroner, der er an-
vendt til klublokaler på Nord-
Als Idrætscenter . Idrætscen-
tret har sagt nej til at være
med til at betale en del af ud-
gifterne. Det ville ifølge Niels
Ole Bennedsen være rimeligt,
fordi lokalerne ligger i til-
knytning til centret.
Men boldklubben må altså

selv afvikle gælden med
10.000 kroner om året.

Nordborg Golfklub
Nordborg Golfklub har fået
lov til at vente med at betale
af på de 100.000 kroner, som
foreningen skylder kommu-
nen. Golfklubben er i færd
med at etablere et nyt klub-
hus ved golfbanen, og den får
derfor lov til at vente indtil
det arbejde er overstået.

Svenstrup
Svenstrup Forsamlingshus
lånte i 1970 20.000 kroner
rente- og afdragsfrit i ti år. I
både 1980 og 1990 fik for-

samlingshuset forlænget fri-
sten med yderligere ti år,
men nu vil undervisnings- og
kulturudvalget ikke vente
længere.
Gælden skal afdrages over

fem år, men udvalget har lo-
vet, at man vil hjælpe forsam-
lingshuset med at søge lån
hos Lokale- og Anlægsfonden.

Spejderne
Den selvejende institution
KFUM Spejdercenter har to
lån hos kommunen. Det ene
lån på 93.000 kroner er betalt
tilbage næste år.
Spejdercentret har nu fået

lov til at vente et par år med
at afdrage et lån på 90.382
kroner, selvom det skulle
være påbegyndt.

Poseidon
Undervandsgruppen Posei-
don i Hardeshøj har fået en
forlænget frist til at betale et
lån på 30.000 kroner, fordi
dykkerne skal bruge en del

penge på vedligeholdelse af
deres kutter.

ner på to lån hos kommunen.
Nu har klubben fået lov til at
holde en pause på seks år,
fordi klubben dermed hurti-
gere kan afvikle et banklån,
som på grund af renter er dy-
rere.

Danfoss-skytter
Danfoss Flugtskydningsklub
afdrager hvert år 15.000 kro-

Kloakpenge til sportsklubber
NORDBORG: I forbindelse med Fest i By har de arran,-
gerende foreninger, Nordals Boldklub og .Nordals Hånd- .1

boldklub, etableret kloakafløb fra de toiletvogne. sorp.,
står på festpladsen ved Nordals Idr~tscenter. I

De samlede udgifter løber op I 12.000 kroner. <?g.
klubberne har søgt om økonomisk støtte hos undervis-
nings- og kulturudvalget.
Udvalgsformand Niels Ole Bennedsen (S) fortæller, at

udvalget har sagt ja til at støtte klubberne. .
_ Det gør vi, fordi vi anerkender det store arbejde de

gør for at arrangere Fest i By, siger han.. '.
Idrætscentret er blevet spurgt, om det ville yde et bi-

drag til kloakeringen, men har sagt nej. ~
Af de 12.000 kroner kommer de 7000 kroner fra ud-

valgets pulje til kulturelle formål, mens Niels Ole Ben-
nedsen har fået bemyndigelse til at finde de resterende
5000 kroner på undervisnings- og kulturudvalgets bud-


