
Åbent brev til Esbjerg Byråd 
 
På mødet den 18. februar 2013 skal Esbjerg Byråd tage stilling til et forslag fra Kultur og Fritidsudvalget om 
budgetbesparelser på 3,5 mio. kr. for 2014, som skal tilvejebringes ved brugerbetaling eller reducerede 
tilskud til foreninger inden for fritidsområdet, hvis primære medlemsgruppe er over 25 år. På et møde den 
13. februar 2013 har en lang række af de berørte foreninger tilkendegivet, at den påtænkte brugerbetaling 
eller det reducerede tilskud vil få voldsomme konsekvenser for den fremtidige aktivitet. 
 
Foreningslivet i Esbjerg kommune har gennem mange år haft favorable vilkår sammenlignet med andre 
byer. Vi er ikke på nogen måde uvillige til at bidrage til, at kommunen har en fornuftig økonomi. Hvis 
forslaget vedtages, har vi mindre end 10 måneder til at lukke hullet i foreningskassen. Dette svarer til en 
overdosering med medicin, som patienten kan dø af. 
 
Kultur og Fritidsforvaltningen har under udarbejdelse af forslaget ikke været i dialog med nogen af de 
berørte foreninger. Listen med eksempler over økonomiske konsekvenser viser, at hverken forvaltning eller 
udvalg har haft nogen fornemmelse for foreningernes medlemsforhold endsige kvaliteten og værdien af 
deres lokaler. Den foreslåede løsning er administrativt tung for både kommunen og foreningerne, og den 
rammer skævt, da få skal bære den største byrde.  
 
3,5 mio. kr. udgør mindre end 1,5 % af Kultur og Fritidsforvaltningens budget for 2014 på 278,5 mio. kr.. De 
massive tilkendegivelser om reducerede aktiviteter gør denne besparelse tvivlsom, lige som der må 
forventes øgede sociale udgifter til inaktive unge som ældre. 
 
Undertegnede foreninger opfordrer hermed byrådet til at returnere forslaget og bede Kultur og 
Fritidsudvalget om at gå i dialog med foreningslivet om en bedre og mere solidarisk løsning, så 
markedsføringen af Esbjerg, som en by med et aktivt foreningsliv, som vi alle er stolte af, kan fortsætte 
også i 2014. 
 
På vegne af 
 
Bramming Billardklub 

Bramming Bridgeklub 

Bramming Modelbaneklub 

Bramming Squaredanserforening 

City MC 

Customs MC Club Esbjerg 

Dancing Hearts 

Den Alternative forening Klub Gasværket 

Eksperimenterende Danske Radioamatører, Esbjerg 

Esbjerg Billard Club 

Esbjerg Country Line Dance 

Esbjerg Filatelistklub 

Esbjerg Folkedanserforening 

Esbjerg Husflidsforening 

Esbjerg Modelbygger Forening 

Esbjerg Skakforening 



Ese Linedancers 

Frimærkeklubben Sydvest 

Handygruppen Ribe 

MC Club 69 

MC Wild Turkey 

Ribe amatørmalere 

SGI Billard 

Tjæreborg Modelklub 

Vestjysk Modelbådsklub 

West Coast Line Dancers 

Westcoast American Car Club 

Wild Boots 
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