IDRÆTTEN I DRAGØR DUMPER
- i følge undersøgelse af DIF
DIF- Danmarks Idræts Forbund har lavet en undersøgelse af idrættens forhold i Danmark. Pointen i
undersøgelsen er, at man ikke kan købe sig til gode idrætsresultater. Det skal kombineres med en
holdning, som indebærer, at foreningerne føler sig set og påskønnet, konkluderer undersøgelsen.
Undersøgelsen har målt de forskellige kommuner på 22 forskellige spørgsmål opdelt i 4 områder:
faciliteter, frivillighed, idrætspolitik og økonomi. 11 af spørgsmålene er de såkaldte "hårde" data,
som økonomi og antallet haller m.m.. De 11 andre er foreningernes mere bløde og subjektive
oplevelser i samarbejdet med kommunen.
Det samlede resultat er endt med point mellem 537 og 1526 point, hvor laveste point er det bedste.
Dragør Kommune har samlet fået 1401 og ender dermed på en 86. plads ud af de 93 kommuner der
har deltaget. Der hvor Dragør scorer dårligst er ikke overraskende på kommunens faciliteter. En
manglende svømmehal, generel dårlig vedligeholdelse, giver Dragør en klar dumpekarakter på dette
område.
Heldigvis står det bedre til når man ser på frivilligheden, som viser, at vi har mange frivillige i
kommunen. Foreningerne synes dog det er svært at rekruttere nye frivillige.
De to spørgsmål hvor det står bedst til er foreningernes tilfredshed med den kommunale service og
samarbejde, samt foreningernes egne opfattelse af deres økonomiske forhold. Foreningernes synes
også at deres tilstand og trivsel er god.
På det økonomiske område ligger Dragør næstsidst, når det gælder udgifter til idrætsanlæg pr.
indbygger. Ligeledes ligger Dragør helt i bund når foreningerne vurderer kommunens økonomiske
prioritering af idrætsområdet.
Konklusionen for Dragør Kommune må derfor være, at der skal gøres markant mere for at forbedre
de facilitet som idrætten udøves under. Det drejer sig ikke kun om en svømmehal, men generelt.
Det vil helt sikkert også kunne tiltrække flere frivillige, når deres forhold for deres frivillige arbejde
bliver bedre.
For Venstre er en god idrætspolitik - en god social politik. Derfor skal der ske markante ændringer i
kommunens idrætspolitik, især på det økonomiske område, som kan forbedre de fysiske rammer for
idrætslivet. Ellers risikere Dragør kommune at kommunens borgere må benytte andre kommuners
idrætsfacilitet samt at det bliver sværere at tiltrække nye borgere til Dragør.
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