Skal Silkeborg være Årets Idrætskommune?
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Vi bygger Stadion, haller og Søsportens hus. EliteSilkeborg er en realitet og med budgetforliget sættes der
gang i Street Plaza, Svømmecenter, Badeanstalten overlever og hele idrætsområdet har fået et løft.
Så mange gode initiativer, at det er nærliggende at overveje, om vi skal stile efter toppen? Skal Silkeborg
være Årets Idrætskommune?
Som næstformand glæder jeg mig over, at EliteSilkeborg er i drift og med kommunal ansættelse af en
konsulent, er bredden også tilgodeset.
Budgetforliget gav Aktivitetstilskuddet et tiltrængt løft, der etableres Street Plaza, så de uorganiserede kan
aktiveres og Badeanstalten overlevede ... i forventning om, at drøftelser med frivillige leder til, at de overtager
dele af driften.
Vi er så heldige, at vi er omgivet af vand. Søer, Gudenåen og vand er en del af vort image – vort DNA. Derfor var
det også beskæmmende, at kunne læse om klubbernes berettigede frustration over svømmesituationen i
Silkeborg.
Man gav udtryk for, at grænsen var nået. Så diplomatisk var jeg ikke, men understregede situationens alvor i
mine artikler: ”Svømmesituationen i Silkeborg, omgivet med vand, og hvor det at kunne svømme er en
sikkerhedsmæssig nødvendighed, er urimelig og utidssvarende!”
Efterslæbet på vandområdet er så stort, at vi fortsat må kæmpe for miljødispensationer, men nu ér der truffet
aftale om, at en arbejdsgruppe skal beskrive hvad et nyt svømmecenter skal indeholde, hvor det skal ligge og
hvordan det skal finansieres.
Jeg har haft uformelle drøftelser med en håndfuld forenings‐, organisations‐ og erhvervsfolk, som kunne have
interesse i et nyt svømmecenter. Min anbefaling er, at svømme‐ og idrætsklubber, idrætsorganisation, hoteller,
turist‐ og erhvervsfolk nu støber kuglerne til mere end blot en traditionel svømmehal.
Som jeg ser det, så er anlæg af nyt svømmecenter en enestående mulighed for at sammentænke mange
interesser: Foreningssvømning, offentlig svømning, udspring, dykning, klatring på væg, vinter kajakpolo,
wellness som en naturlig fortsættelse af Silkeborg som kurby o.s.v.
Jeg tænker ikke kun sådan for at få et spændende og mangfoldigt anlæg, men også for at inddrage de
tipsmiddel‐begunstigede idrætsorganisationer, for at skabe mulighed for medfinansiering fra fonde og for at
skabe erhvervsmæssige synergieffekter, som kan hjælpe både til anlægs‐ og driftsøkonomi.
Jeg glæder mit oprigtigt over resultaterne på idrætsområdet i budgetforliget og hvor er det dejligt, at idrætten
kvitterer positivt for resultatet.
Måske vi med fortsat fokus reelt har potentiale til at blive Årets Idrætskommune?

