
Bevarelse af spørgsmål stillet af borger til Byrådet under spørgetid på byrådsmøde den 21.6 
2022. Spørgsmålene er stillet skriftligt via mail den 3.6. 2022 af formand for Odsherred 
Slotcarclub, René Birk Gyldenvang 
 
Sagen omhandler Billard Odsherred og tildeling af kommunale lokaler i den tidligere børnehave i 
Nr. Asmindrup  
 
Spørgsmål fra borger og svar : 
 
1. Kan byrådet i en kommune der har en borgmester hvis mærkesag er foreningslivet, leve 

med at man har oprettet et foreningshus kun til en enkelt forening?, (andre foreninger 
har IKKE har muligheder for at booke lokaler i huset)  

 
Odsherred Kommune har en mangfoldig vifte af meget forskellige foreninger, og det er  svært at 
sammenligne foreningstyper. Nogle gange kan det være nødvendigt at tage særlige hensyn til  
omfanget og vilkårene for en bestemt foreningstype.  
 
Vi har flere eksempler på, at en enkelt forening råder alene over kommunale lokaler fx Vig 
Motion, Billard i Asnæs og Skydeklub i Asnæs. Her kan andre foreninger heller ikke booke sig ind. 
 
2. Som nævnt, er det IKKE muligt for andre foreninger at booke lokaler i foreningshuset på 

kommunens bookingportal, til trods for at det ved oprettelsen af foreningshuset lød at 
foreningshuset skulle indgå i kommunens andre tilbud til foreninger, så kan byrådet 
forklare denne ændring, og hvorfor man har oprettet et foreningshus som kommunens 
foreninger IKKE har mulighed for at booke lokaler i?  
 

Det er korrekt, at det var aftalen, men klubben fik lov til at udvide deres aktiviteter i 2020 og 
fik dermed behov for at anvende alle lokaler og dermed undlade at komme på bookingportalen.  
 
3. Kan byrådet forklare hvorfor der er forskelbehandling af foreninger i kommunen, hvor 

man siger nej til en forenings forespørgsel om lokaler i en kommunalt ejet bygning, med 
begrundelsen at bygningen skulle sælges, for efterfølgende at tage en anden kommunal 
bygning af salgslisten, for at imødekomme en anden forening? (det kan desværre virke 
som om at kommunen mere ønske en slags foreninger i kommunen frem for en andre)  

 
Byrådet foretrækker ikke nogle foreningstype frem for andre, men der kan være forskellige 
vilkår, der gør sig gældende vedrørende salg og mulighed for salg fra bygning til bygning. Samt 
forskel i bygningernes tilstande etc.  og anvendelsesformål.  
 
4. Kan byrådet forklare hvorfor kommunen har givet Billiard Odsherred så ENORM positiv 

særbehandling?  
 
Det er ikke opfattelsen, at der er givet urimelig særbehandling. Det har været en meget lang 
proces og mange muligheder er blevet undersøgt og afprøvet.  
 
5. Kan byrådet forklare hvorfor Billard Odsherred IKKE som ellers planlagt blev placeret i 

Borren i Højby?, så vidt jeg ved har Billard Odsherred i sidste ende selv sagt NEJ TAK til 
dette, jeg kan læse mig frem til, at de også har sagt NEJ TAK til et lokale i 
svømmehallen i Nykøbing Sj.  

 
Billard Odsherred deltog i opstartsprocessen omkring etablering af Højby – Idræts og Kulturhus. 
Byggeudvalg og samarbejdsudvalg besluttede, at principperne for arkitekturen skal være 
fleksible og åbne arealer, gennemsigtighed og multifunkton. Disse proncipper er ikke forenelige 
med billard og rammerne for udøvelses af den aktivitet og klubben trak sig.  
 



Lokalet oven på svømmehal i Nykøbing blev undersøgt og målt op  - her er skrå vægge og lokalet 
kan ikke  rumme aktiviteten . 
 
6. Kan byrådet forklare det rimelige i at oprette et foreningshus til en enkelt forening, og 

kan byrådet forklare meningen med i det hele taget at oprettet foreningshuset?  
 
Billard er en foreningsaktivitet, der kræver meget plads og som har udstyr, der ikke kan flyttes 
rundt, derfor har det været meget vanskeligt at finde kommunalt lokale andet sted.  
 
7. Kan byrådet forklare det rimelige i at lade et medlem af Billard Odsherred (som selv 

var kommet med forslaget om at oprette foreningshuset), og som også var med i Kultur 
og fritidsudvalget, deltage i afstemingen om forslaget? Er der ikke tale om inhabilitet i 
dette tilfælde?  

 
Kultur og Folkeoplysniningsudvalget har ikke set grund til at erklære vedkommende inhabil. Der 
er ikke tale om inhabilitet.  
 
8. Har byrådet/kommunen i fremtiden tænkt sig at oprette flere lignende foreningshuse, 

hvor der kun er plads til 1 forening?  
 
Ikke pt. Vi har ikke viden om foreninger der har behov for dette.  
 
9. Ved oprettelsen af foreningshuset, kunne man læse at foreningshuset i Nr. Asmindrup 

skulle kunne bruges af andre foreninger i byen, kan byrådet fortælle hvilke foreninger 
der tænkes på her?  

 
De foreninger/aftenskoler der måtte ønske sig det. Særligt andre billard- og billardrelaterede 
foreningstyper. 
 
10. Har byrådet/kommunen tænkt sig at oprette et foreningshus som ALLE foreninger har 

mulighed for at bruge? 
 

Odsherred Kommune har mange kommunale lokaler – dels i vores idrætshaller og dels på vores 
skoler og kulturhuse. Desuden modtager en stor del af forenigner lokaletilskud til egne eller lejede 
lokaler. Mange lokaler er fuldt anvendt, men der opleves også ledig kapcitet både i de kommunale 
lokaler og i de foreningsejede lokaler der får lokaletilskud. 
Hvorvidt der er et behov for at oprette et foreningshus må undersøges.  

 
Folkeoplysningsuvalget har gjort sig tanker om dette og igangsætter en proces omkring det 
(besluttes på møde den 20.6 om der skal nedsættes en arbejdsgruppe. ) 

 
11. Jeg kan se at Billard Odsherred i 2019 har lavet en større ombygning i foreningshuset i 

Nr. Asmindrup, hvor de har revet vægge ned og bygget helt om, hvordan kan kommunen 
tillade at en forening i et KOMMUNALT foreningshus bygger så voldsomt om på en 
kommunal bygning?  

 
Billardklubben har været i dialog med Odsherred Kommune om renoveringer, og disse er 
foretaget i overensstemmelse med gældende retningslinjer.  
 

12. hvem har betalt for ombygningen Billardklubben eller kommunen? 
 
Billard Klubben har selv stået for finansiering af langt det meste renoveringsarbejde.  
 
 
 



På byrådsmødet blev derudover spurgt til, hvad der ligger i ’langt det meste’ jf. 
spørgsmål/svar af nr. 12 
 
Billardklubben betalte selv for indretning af lokalerne ved indflytning.   
 
Hallerne/kommunen vedligeholder indvendigt, forstået sådan at herfra betales hvis toiletter etc. 
går i stykker. Herfra betales også el, vand og varme samt drift af tyveri- og brandalarm. Desuden 
er der betalt for reparation af et udhæng der var rådnet. 
  
Inventar er købt og betalt af klubben. 
 
 
 
Opfølgende spørgsmål jf. byrådsmøde/mail med svar: 
Jeg kan læse at daværene formand for kultur of folkeoplysningsudvalget i 2016 Søren With 
udtalte til Nordvestnyt at: 
 
Så hvis børnehaven bliver solgt, må Billard Odsherred rykke ud. En anden mulighed er, at 
klubben selv køber bygningen. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil bliuve. Klubben har fået 
indrettet nogle dejlige lokaler. Men sådan kan kommunen ikke investere i hver enkelt forening, 
og det har hele tiden været meningen, at klubben skal med i den nye Højby-hal. 
 
Hvorfor har kommunen foretaget en 180graders vending, og alligevel valgt at investere så meget 
i en enkelt forening? 
 
Jeg fik intet svar på spørgsmålet til byrådsmødet, og Søren With kunne heller ikke selv svare på 
spørgsmålet, men jeg blev lovet at man ville undersøge hvorfor man totalt har ændret mening. 
 
 
Svar fra administrationen 
I de år der går fra Søren Withs udtalelse i 2016 og til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og 
Økonomiudvalget i 2018 /2019 beslutter, at Børnehaven kan anvendes til billardaktiviteter sker 
der meget både i forhold til den nye idrætshals arkitektur og i forhold til afklaring af mulige 
placeringer m.m., og derfor kan beslutninger og politiske holdninger naturligvis også ændres.  
 
Derudover henvises til tidligere svar.  
 


