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Høringssvar i forbindelse med strukturdebatten i Varde Kommune.
Helle Idræts Samvirke (HIS) er en paraply forening bestående af foreninger i
gl. Helle Kommune. I HIS samarbejder vi på tværs af landsbyerne omkring
sports- og byfester samtidig er vi sparring for hinanden i idrætspolitiske
forhold, hvor vi tilstræber ens behandling i samarbejdet med såvel Varde
kommune som Syd og Sønderjyllands politi.
På vegne af ovennævnte foreninger har HIS følgende kommentarer i
strukturdebatten i Varde Kommune:


Varde Kommune har sloganet ”Vi i naturen”, et slogan der favner hele
Varde Kommune, opland såvel som by. At leve op til sloganet kræver
udvikling i landsbysamfundene. Udover skolerne, er det i høj grad
foreningslivet, der med gode faciliteter og fællesskab er med til at
tiltrække og fastholde tilflyttere.



Varde Kommune har gennem mange år fokus på udvikling af landsby
samfundene, hvoraf nomineringer som ”Årets Kommunale Landsby” og
”Blomstrende Landsby” udspringer. Flere af landsbyerne i HIS område
har netop høstet prisen som ”Årets Kommunale landsby” og er også
tildelt blomster, som Blomstrende Landsby. Ved overrækkelse af priser
og ”blomster” har det blomstrende foreningsliv, gode faciliteter og det
lokale sammenhold og fællesskab ligget til grund herfor.



Grundlaget for det blomstrende foreningsliv er skolen som institution.
Ved skolelukning er vi bekymrede for det blomstrende foreningslivs
fremtid, med de konsekvenser vi forudser, som følger:



Længere afstand til skolen og dermed længere transporttid vil betyde at
vores ungledere vil være senere til rådighed som gymnastikleder eller

fodboldtræner. Det betyder, at der vil være pres på haltiderne, hvor vi
nu kan booke haltider og afvikle aktiviteter i tidsrummet kl. 15.00 –
19.00, vil samme aktiviteter skulle afvikles i tidsrummet 17.00 – 19.00.


I lokalsamfundene er der meget fokus på at tiltrække og fastholde
ungledere. Vores ungledere uddannes på mange af oplandsskolerne,
hvor ”I front” uddannelserne er en succes, her samarbejder skoler og
idrætsforeninger om opgaven.



De unge i alderen 12 – 17 er en gruppe, alle foreninger har særligt fokus
på at fastholde. Alle undersøgelser viser at fællesskab og kammeraters
valg af aktiviteter er af stor betydning for den enkelte unges valg af
aktivitet. Hvis alle de unge i oplandskommunerne flyttes til centralskole i
Varde og juniorklubberne på skolerne nedlægges, vil det være naturligt
at også valg af fritidsaktivitet samles centralt i Varde. I Varde vil de unge
danne nye relationer, det er bestemt positivt, men det er meget
bekymrende, hvis konsekvensen er at de unge mister deres lokale
tilhørsforhold og de dermed forsvinder fra deres lokalforening både som
leder og udøver.



Mange idrætsforeninger lejer hal, gymnastiksale og udendørsanlæg i
forbindelse med skolen, af Varde Kommune. Hvem skal ved skolelukning
passe og vedligeholde hal, gymnastiksal og fodboldbaner??



Som idrætsforening er vi først og fremmest meget afhængig af, at der er
”kunder” i butikken, altså medlemmer, men vi er også meget afhængige
af de tilskud, der tilføres foreningen, både i forhold til lokale – og
medlemstilskud. Et scenarie hvor medlemsnedgang er en realitet kan få
fatale konsekvenser for en forening, det kan simpelthen blive en for stor
økonomisk udfordring for foreningen.



Idrætsforeningerne har en vigtig rolle i landsbysamfundene. Rigtig
mange ældre medborgere mødes i foreningerne til gymnastik, petanque,
kroket, krolf eller bob. Dermed varetager foreningen en vigtig rolle for/i
de ældres sundhed og sociale liv.



DGI og DIF har med landspolitisk opbakning en vision, nemlig ”Bevæg
dig for livet”, hvor endnu flere danskere skal i bevægelse, mange
strategier er sat i søen. Ingen tvivl om at landsbysamfundene har en
vigtig rolle i forhold til at få flere til at bevæge sig, uanset om det er i en
forening eller uformel organisering. Vi har brug for fællesskabet og et
blomstrende foreningsliv for at inspirere og fastholde vores
lokalsamfund.

Vi forventer at den valgte Kommunal bestyrelse på bagrund af samtlige
høringssvar, lader sig inspirere og kommer ”ud af busken” og præsenterer

langsigtede visioner for Varde Kommune på skole-og institutionsområdet, og
dermed også fortæller, hvad de vil med by og opland.
Skal Varde Kommunes slogan ”Vi i naturen” bevares, skal vi endnu en gang
gøre opmærksom på, at grundlaget for at bevare blomstrende landsbyer med
et velfungerende foreningsliv er, at vi så vidt mulig kan fastholde vores skoler
og institutioner i deres nuværende størrelser og bibeholdelse af også de ældre
årgange.
På vegne af Helle Idræts Samvirke
Ole Paterek og Lillian Jakobsen

