Store besparelser i Ikast‐Brande Kommune på i alt 112 mio.
Det bliver en stor og vanskelig opgave, som politikerne står over for og har ansvaret for.
For at fremme forståelsen herfor har byrådet besluttet at få klarlagt og synliggjort mulige
besparelser eller rationaliseringer. En proces som har bevirket, at der er kommet mange
muligheder i spil. Alle forslag er der beregnet økonomiske konsekvenser af uden forbehold.
Metoden er utraditionel, men opfattes af de fleste som positiv og skaber debat.
Forslagene kan nu læses på kommunens hjemmeside og der er sat beløb på de enkelte forslag.
Byrådspolitikerne skal nu for alvor i arbejdstøjet og svære forhandlinger forestår. Der skal findes
en løsning, idet regningen ikke længere kan sendes videre til staten.
Når nu politikerne behandler de kommende budgetter må vi håbe, at de bevarer den sunde
fornuft og ikke vælger de nemme løsninger. Det er vigtigt, at der ses fremad og beslutningerne
ikke får alvorlige ødelæggende konsekvenser.
For borgerne i Bording vil de mulige besparelser – udover de sociale udgifter – være nedskæringer
eller lukning af Bording Friluftsbad, biblioteket og brandstationen. Det er tre områder, som har
eksisteret i mange år og som med et pennestrøg kan blive historie på bekostning af udgifter, der er
kommet til i de senere år. Det synes ikke at være retfærdigt. Nye udgifter må og skal altid ses i
forhold til de eksisterende udgifter og indtjening.
Bording Lokalråd er sikker på, at byrådet er opmærksom på, hvad disse faciliteter betyder for
Bording.
Fjernes friluftsbadet af budgettet kommer det aldrig igen og de 6000 årlige besøgende har ingen
alternativ mulighed. De kan selvfølgelig tage til Ikast, men det er næppe sandsynlig, da der for det
meste er tale om børn, der bruger friluftsbadet. Bording Friluftsbad har igennem alle årene været
et stort aktiv for byens borgere og et godt parameter for de der har ønsket og ønsker at bo i
Bording. Bording Lokalråd er overbeviste om, at såfremt en nedlæggelse besluttes, vil det medføre
markante protester ikke alene over for vore lokale byrådspolitiker men mod hele byrådet.
Biblioteket er også nævnt som en mulighed. En nedlæggelse vil naturligvis også her give
besparelse på budgettet. Det vil dog forekomme helt utænkeligt, at en by på Bordings størrelse
ikke har et bibliotek. Biblioteket er gennem de senere år blevet voldsomt beskåret, hvilket har
givet et dårligere serviceniveau.
Benyttelsen af biblioteket er via det ringere serviceniveau faldet, hvilket vel er naturligt. Det
forekommer derfor let at fjerne det sidste. Bording Lokalråd håber, at der findes en fair løsning

således, at vi bibeholder biblioteket på et eller andet niveau. Her tænkes også på lokalhistorisk
arkiv, der også har fået trange vilkår.
M.h.t. bevaring af byens brandstation har der allerede været skrevet om. Der har endog været
indsamlet mange underskrifter for bevarelsen heraf. Et tegn på, hvad brandstationen betyder for
bordinggenserne ‐ og ikke mindst har betydet.
Bording Lokalråd ved, at der nu desværre er opstået en situation som betinger en kraftig reduktion
i udgifterne fremadrettet. Der skal ske besparelser og effektiviseringer. Vi håber og har tiltro til, at
politikerne bevarer begge ben på jorden og ikke nedlægger ting, som har bestået igennem mange
år og ikke belaster budgettet mere end, de hidtil har gjort. Det har store konsekvenser for de
mindre byer, som jo absolut bidrager særdeles positivt til kommunens kasse og serviceniveauet er
i forvejen ikke for stort.

