Grim overraskelse til
nordjysk klub
Formand for Gjøl Gymnastik- og Idrætsforening, Lars Bo Christensen, kigger mistrøstigt på
det ene af de to omklædningsrum i Gjøl Hallen, der er lukket på grund af reparation. I første
omgang ville ejeren af hallen – Jammerbugt Kommune – at brugeren – idrætsforeningen på
Gjøl – skulle betale for udbedring af skaden.

Gjøl Gymnastik og Boldklub blev pludselig præsenteret for en regning på 65.000
kr., da rørene i den kommunalt ejede hal
blev utætte. Betal selv, lød beskeden fra
Jammerbugt Kommune.

De gamle jernrør, der har siddet i betonen
i flere end 30 år, er simpelthen tæret.

Tekst: Niels Henriksen

Hvis en mand bygger et hus og lejer det ud til en anden
mand, er det naturligvis den første mand – ejeren - der
skal punge ud, hvis et vandrør bliver utæt, eller der sker
en anden skade på hans ejendom. Altså en skade som
lejeren ikke er ansvarlig for. Det turde være logik for de
fleste, men sådan er det ikke nødvendigvis, når en kommune står som ejer af huset.
Det fik man bevis for i Gjøl Gymnastik- og Idrætsforening
i Nordjylland.

På halvøen, der strækker sig ud i Limfjorden og i øvrigt
er kendt for sine stegte ål, blev der i 1970’erne opført
en idrætshal, som tilhører kommunen. Hallen er blevet
udvidet og renoveret flere gange. Gjøl Gymnastik- og
Idrætsforening har brugsretten til hallen og får som alle
andre foreninger et kommunalt tilskud.
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- Vurderingen fra eksperterne lød på, at de utætte vandrør
hverken skyldtes dårligt byggeri eller dårlige materiale.
Utæthederne skyldtes alene tidens tand, som i årenes løb
har gnavet i jernrørene, som man brugte dengang, siger
Lars Bo Christensen, der gerne ville have kommunen til at
betale regningen. Fordi hallen tilhører kommunen.
BEsKEd frA KOMMUnEn
Sådan var det i den gamle Aabybro Kommune, og sådan
er det i den ny Jammerbugt Kommune.
Det var også sådan i den gamle Aabybro Kommune, at
hvis der skete uforudsete hændelser, som f. eks. at et
vandrør sprang læk, ja så betalte kommunen selvfølgelig.
Hallen er jo kommunens.
Men sådan er det tilsyneladende slet ikke i den ny
Jammerbugt Kommune, hvor idrætsforeningen på Gjøl fik
at vide, at det kommunale tilskud bl.a. bør gå til den slags
uforudsete udgifter. Hallen er ganske vist på papiret kommunens, men idrætsforeningen har brugsretten og må
derfor betale, lød argumentationen.
- Det kom jo fuldstændigt bag på os. Sådan havde vi
aldrig været vant til, at tingene fungerede, fortæller formanden for Gjøl Gymnastik- og Idrætsforening, Lars Bo
Christensen.
Idrætsforeningen er en mangestrenget forening. Foruden
ni hold tilmeldt JBU’s turneringer tilbyder foreningen på
gymnastik, håndbold, volleyball, badminton, tennis og
motionsløb.
IngEn fOrsIKrIng
- Vi kontaktede straks vort forsikringsselskab, for vi er
en forening, der har rigtigt godt styr på vore forsikringer. Vore medlemmer er forsikret på alle måder, og det
samme er vore frivillige hjælpere. Skulle der ske et uheld
i køkkenet i cafeteriaet, og der går ild i en frituregryde, er
vi også forsikret mod det. Forsikringsselskabet fortalte os,
at man ikke kan forsikre andres ejendom, så fra den kant
var der ingen hjælp at hente til at betale de 65.000-70.000
kr., som en reparation af vandrørene kostede.
Gjøl Gymnastik- og Idrætsforening fik en kommunal
ekspert til at vurdere skaden, som gik ud over to omklædningsrum i hallen. To omklædningsrum der er opført
sammen med hallen for flere end 30 år siden. To omklædningsrum, der udgør halvdelene af omklædningsfaciliteterne i hallen, der også fungerer som klubhus for fodboldafdelingen. De tilbageværende to omklædningsrum bliver
derfor voldsomt belastet, men de er opført senere, da
hallen første gang blev udvidet.

fØrst jA – sÅ nEj
- Vores indstilling blev da også godkendt af børne- og
kulturudvalget i første omgang, men da pengene skulle
bevilges af økonomiudvalget, blev kassen smækket i. Efter
øget pres og flere forhandlinger gik kommunen med til at
betale for arbejdet men lod samtidig skinne igennem, ”at
nu gik det denne gang”, og at vi derfor ikke skulle være
sikker på, at de også vil betale næste gang.
- Så vores spørgsmål er naturligvis: Hvad sker der ved den
næste rørskade, for sådan en kommer jo formentlig om
nogle år?
- Foreløbig arbejder kommunen med et sæt fælles regler,
som skal gælde for alle foreninger, og vi er selvfølgelig
bange for, at man vælger den laveste fællesnævner.
- Hvis det ender med, at indstillingen er, at brugerne skal
sørge for den indvendige vedligeholdelse af kommunens
ejendomme, så kan vi i den sidste ende blive nødt til at
se på, hvordan vi forvalter vores brugsret. Foruden Gjøl
Gymnastik- og Idrætsforening bruges hallen jo flittigt af
SFO’en, som er nabo til hallen, af pensionistforeningen,
af rideklubben som gerne vil holde generalforsamling her,
og mange andre.
ÅrEts lAndsBy
- Gjøl er en rigtig hyggelig lille by, hvor der er et meget
stærkt sammenhold. Vi er da også netop blevet kåret
som Årets Landsby, men hvis det fortsat er kommunens
holdning, at vi som brugere selv skal klare den indvendige
vedligeholdelse, så kan vi i sidste ende blive tvunget til
ikke at lade andre benytte hallen i så stort omfang, mener
Lars Bo Christensen, der inderligt håber, at den situation
aldrig vil opstå.
- I bestyrelsen vil vi sætte os sammen og skitsere de
værste scanerier, vi kan forestille os. Herefter vil vi søge
at komme i dialog med kommunen og spørge, hvad de
agter at gøre i de enkelte tilfælde. Kun på den måde vil vi
være i stand til at forberede os på nogle tænkte situationer, der måske kan blive virkelighed en dag.
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