
Brøndby d.4.1.2018

Til
Borgmester Jørgen Glenthøj
Frederiksberg Kommune

Vedrørende reduceret tilskud til Pensionist Idræt. Ældreaktiviteter § 79.

Ved skrivelse af 19.12.2017 blev det meddelt Pensionist Idræt, at vi for året 2018 kun ville modtage et 
tilskud til vore aktiviteter på i alt 210.000 kr.
Set i lyset af, at tilskuddet i 2017 var på .500 kr., er det en voldsom reduktion på 54 %.

Pensionist Idræt har siden 1972, dvs. i 45 år, løbende modtaget tilskud, så vi har kunnet tilbyde aktiviteter 
til ældre borgere på Frederiksberg, som i dagligdagen er med til at holde dem i gang. Vi har altid bestræbt 
os på, at yde en god service til vore deltagere med lærere, der er uddannede specielt med henblik på 
hvorledes træning af ældre skal foregå, og har kendskab til ældres fælles samvær, hvilket vi har fået megen 
positiv respons på.
Som organisation har vi levende deltaget i ældredebatter på Frederiksberg, ligesom vi deltager i 
ældrerådets temaer på ældre- og seniormesser.

Den kraftige nedsættelse af tilskuddet for kalenderåret 2018 uden forudgående varsling stiller Pensionist 
Idræt i en meget vanskelig situation, da vore tilbud af aktiviteter er fastsat i sæsonen fra 1.9.2017 – 
30.4.2018, dvs. over 2 kalenderår. Vi har derfor budgetteret i forventning om et større tilskud end 
det modtagne, idet vi ikke er blevet varslet om en så drastisk nedskæring.

Vort problem er først og fremmest, at vi for at komme igennem sæsonen til 30.4.2018, skal lønne et antal 
medarbejdere samt afholde diverse andre udgifter. Vore medlemmer forventer at Pensionist Idræt 
overholder indgået aftale.
Det betyder, at vi går den nye sæson i møde med meget begrænsede ressourcer for den del af vor 
virksomhed, der berører vore Frederiksbergborgere.

Jeg vil derfor aller snarest gerne have aftalt et møde, hvor undertegnede og Konsulent Ulla Lauritsen kan 
mødes med dig eller Flemming Brank til en drøftelse af situationen. Til orientering er Flemming Brank 
Frederiksberg Kommunes repræsentant i Pensionist Idræts Repræsentantskab.

Venlig hilsen

Nina Bentved
formand

PS. Kopi tilsendt Flemming Brank.


