Høringssvar KIU 1: Fritidspas i Køge Kommune
Hej alle
Vi nærmer os med hastige skridt 2020 og dermed et nyt budgetår.
Velvidende at alle jo gerne vil tilgodeses, så er vi en lille smule bekymret for
den manglende afklaring af niveauet af fritidspas for 2020.
I den forbindelse vil vi bede jer som lokalpolitikere prioritere fritidspas samt
tilskud til Broen højt.
I al beskedenhed har vi igennem flere år løftet opgaven med, at sikre kommunens udsatte
unge har haft mulighed for, at dyrke en fritidsinteresse, som især for denne gruppe er
ekstremt vigtig.
At være en del af et fællesskab, som en fritidsinteresse jo er, sikrer på mange områder
en interaktion med andre børn/unge – og den vej rundt skaber et netværk til gavn for
sundhed, integration og ikke mindst relationer for de unge, som de vil kunne drage nytte af
fremadrettet.
Fritidspasset er en væsentlig del af vores arbejde – et arbejde vi vel og mærke bruger meget
fritid på.
Vi uddeler kun fritidspas, når vi er sikre på at de pågældende børn/unge, rent faktisk vil bruge
det.
Vi følger op på brugen af det, da vi ved det er en knap ressource og noget der skal værnes
om.
Vi kan omvendt med vores sponsorer/arrangementer, så sikre at de pågældende børn/unge får
de rekvisitter,
som der skal bruges. Dette er en ret bekostelig affære – som vi gerne tager os af, men uden
fritidspassene, så
vil det reducere voldsomt i antallet af gange/personer, vi kan hjælpe.
Vi er klar over, at fritidspassene er mange penge selv i et stort budget – men set i et større
social- og sundhedspolitisk
perspektiv - trods alt er relativt beskedent de afledte effekter in mente.
Som formand, vil jeg på vegne af Broen Køge – bede jer have fritidspas med på jeres liste
over ting, der skal prioriteres
for budgettet det kommende år.
Slutteligt skal der da lyde en tak for det gode samarbejde, som vi har med Køge Kommune
- med håbet om, at det
kan fortsætte de næste mange år.
På vegne af Broen Køge
Lennert Hansen
41 95 02 30
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Høringssvar til budget 2020 fra Kultur og Idrætsrådet
Kultur- og Idrætsrådet ser med stor bekymring på de forslået besparelser på området for 2020 og i
særdeleshed de forslået akkumuleret besparelser for 2021og fremadrettet.
Det er muligt, at besparelserne virker små i det samlede budget på området, men selv en lille besparelse på
forenings-og klubniveau kan være den forskellen mellem, om den pågældende aktivitet kan forsætte i den
form den har i dag eller helt må ophøre.
I Køge kommune forsøger vi at få så mange borgere som muligt til, at være aktive både inden for kunst,
kultur samt i idrætsforeningerne. Vi ønsker alle at bevare en mangfoldighed i vores foreningsliv. Vi ønsker
en kommune med liv og tilbud til borgerne.
Vi ønsker vores børn og unge bevæger sig således, at bevægelse bliver en naturlig del af deres liv og vi
måske på den måde kan blive en katalysator til, at minimere mulig overvægt og usund levevis og ikke
mindst understøtte og inspirerer mellemgenerationen, som hænger lidt i statistikken og sikre, at seniorerne
som bliver en større del af vores fælles hverdag, således de forbliver eller, bliver mere aktive til vore alles
bedste.
I Køge kommune har man vedtaget en idrætsstrategi, som går på mest mulig bevægelse for alle borgere,
igen med fokus på sundhed og velvære. Men med de forslået besparelser kan vi efterhånden godt være i
tvivl om, hvordan vi kommer i mål med denne gode strategi og intention.
Vi ønsker ligeledes en bredde i attraktive tilbud inden for kunst, kultur og aftenskoleområdet, således så
mange af vores medborgere får mulighed for en aktiv og alsidig hverdag med en bred vifte af alsidige
tilbud.
Mange alsidige tilbud kan være den altafgørende faktor til, at vores medborgere får et godt socialt liv og
kommer ud og møder ligesindede, det kan tillige være en måde at fastholde de unge borgere i Køge
kommune og ikke mindst være en del af den pakke der medfører, at nye borgere ønsker at flytte til vores
kommune.

Da vi jo desværre ikke kender de konkrette områder en besparelse vil ramme, kan udvalget naturligvis ikke
kommentere på dette, men blot udtrykke vores bekymring for, at et så vigtigt område endnu engang
beskæres, et område som berører alle former for folkesundhed, liv og tilbud i kommunen.

Med venlig hilsen
Kultur og Idrætsrådet
Poul Henning Vive

