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Kære krolf forening i Øster Alling
Idrætsrådet I Norddjurs har for nyligt været vært for et forsoningsmøde mellem de to krolf-klubber i Øster
Alling. Efter mødet med Idrætsrådet har forvaltningen modtaget et par reaktioner fra klubberne og disse
reaktioner er blevet vendt med Idrætsrådet endnu engang.
Hermed følger forvaltningens afgørelse, med opbakning fra Idrætsrådet. Beskeden til de stridende parter
lyder som følger:
Krolf-foreninger:
Nedlæggelsen af et CVR-nummer er ikke en nedlæggelse af en forening. Norddjurs Kommune og Idrætsrådet
betragter ØAIF som fortsættelse af den oprindelige forening.
Norddjurs Kommune har derfor pt. to godkendte krolf-klubber registreret i Øster Alling.
Banerne:
Der er på baggrund af tilbagemeldingerne fra foreningerne ingen interesse for et baneudvalg. Forvaltningen
beder klubberne indsende ønsker til spilletider, der derefter bliver fordelt efter ansøgte timer og antal
spillere, indmeldt i gebyrordningen.
Klubhuset:
Klubhuset er nu lovliggjort af den oprindelige forening og betragtes af forvaltningen og Idrætsrådet som en
del af ØAIF, med de forpligtelser der følger med at have klubhus på kommunal jord. Hvis nye foreninger
ønsker adgang til eksisterende huse, så er det altid efter aftale med husejer. ØAIF indgår aftale med
Norddjurs Kommune om forpligtelser i forbindelse med ejendom på kommunalt jord.
Baner:
For at få spilletid er det naturligvis en forudsætning, at medlemmerne er indmeldt i gebyrordningen. At man
som forening ønsker bedre baner end dem kommunen kan stille til rådighed og derfor selv står for yderligere
klipning efter aftale med kommunen er helt fint, men fritager ikke for gebyrordning.
Man må også tåle at andre foreninger benytter de kommunale baner man har klippet. ØAIF, der har
klubhuset og dermed mulighed for at stå for klipning og opbevaring af maskiner til dette, står derfor fortsat
for klipning af banerne.
Forvaltningen og Idrætsrådet kan alene opfordre til at man deler udgiften og arbejdet med dette mellem
foreningerne.

Frist for indsendelse at time-ønsker er senest på søndag d. 25. april, og indsendes til fritid@norddjurs.dk.
Forvaltningen laver banefordelingen inden d. 1. maj.
Vi glæder os til at høre fra jer.
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