GLADSAXE KOMMUNES BØRNE- OG KULTURFORVALTNING
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Resumé af møde mellem
Gladsaxe Byråd og Akademisk Boldklub
d. 26.3.1998 på Gladsaxe Rådhus.
Til stede:

Borgmester Ole Andersen
Byrådsmedlem Peter Nielsen
Byrådsmedlem Bjarne Rasmussen
Byrådsmedlem Henrik Sørensen
Byrådsmedlem Irma Henriksen
Byrådsmedlem Tove Eckhardt
Byrådsmedlem Karin Søjberg Holst
Kommunaldirektør Marius Ibsen
Kulturchef Svend Stilling
Idrætskonsulent Pia Bagger
Denis Holmark, formand AB
Bent Kreutzfeldt, næstformand AB
Per Nielsen, kasserer AB
Jan Sørensen, sekretær AB

Per Hærvig, formand fodbold AB
Bent Rossen, formand cricket AB
Jens Grønning, formand håndbold AB
Borgmester Ole Andersen bød velkommen og fortalte, at den mundtlige meddelelse om SuCrone,
formand
AB som en stor overraskelse. Ole Andersen
perliga-holdets Nils
flytning
tir Farum,
vartennis
kommet
fremhævede, at han ikke kunne forestille sig, at det sidste ord var sagt i denne sag. Ole
Andersen mente ikke, at 30-35 års godt samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub anstændigvis kunne fejes af bordet blot ved en mundtlig orientering om
flytning af holdets kampe. Gladsaxe Kommune har stået bag AB i gode som i mindre gode
tider, og Ole Andersen fremførte stor undren på vegne af byrådet. Hvis beslutningen føres
til ende, kan det ikke undgå at påvirke samarbejdet, og Ole Andersen sagde, at Byrådet i
givet fald måtte se på det økonomiske grundlag, hvis forudsætningerne blev ændret så
fundamentalt.
Ole Andersen opfordrede til at give Gladsaxe Kommune en fair chance, og oplyste at det
politisk var godkendt, at der skal indledes forhandlinger med AB omkring indretning af en
sponsorlounge samt opførelse af en tribune. Tegning med angivelse af mulige byggefelter
blev forelagt.
På vegne af AB's Hovedbestyrelsen takkede Bent Kreutzfeldt for invitationen, og bemærkede at Hovedbestyrelsen var klar over, at det var et drastisk skridt Gladsaxe Kommune havde taget ved at indkalde den samlede hovedbestyrelse.
Bent Kreutzfeldt fremhævede, at Gladsaxe er platformen for AB. Mange børn og unge benytter anlægget i Bagsværd, og AB har været glade for samarbejdet gennem tiden.
Imidlertid mente Bent Kretuzfeldt ikke, at Gladsaxe Kommune har været i stand til at imødekomme AB's ønsker i tilstrækkelig hastighed.
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Hovedbestyrelsens ønske har været at fastholde fodboldsuccesen og skabe de bedst mulige forhold herfor.
At en flytning af 1. holdets kampe skulle gå ud over AB's øvrige aktiviteter, havde Bent
Kreutzfeldt svært ved at forstå.
Bent Kreutzfeldt fremhævede, at Hovedbestyrelsen ikke har råderet over, hvad der sker i
A/S'et, men har en vis indflydelse.
Per Nielsen tog ordet, og pointerede at det ikke var er enig hovedbestyrelse, der står bag
den holdning, som Bent Kreutzfeldt havde fremlagt. Per Nielsen fortalte, at der var taget initiativ til indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at få omstødt beslutningen. Per Nielsen fremførte, at dette i sidste ende kunne tænkes ske ved brug af AB's
aktiemajoritet i A/S'et.
Bent Kretuzfeldt spurgte til tidshorisonten i den fremlagte tegning med angivelse af byggefelter. Ole Andersen svarede, at det kunne ske indenfor overkommelig tid, men at de demokratiske spilleregler selvfølgelig må overholdes.
Peter Nielsen mente, at det var svært at forstå, at AB for ganske kort tid siden havde utroligt svært ved at forstå, at de skulle betale 160.000 kr. årligt for at spille på stadion. Byrådet
viste stor politisk vilje ved at investere i renoveringen af stadion uden garanti for om at investeringen kom igen.
Jens Grønning orienterede om, at hovedbestyrelsen ikke havde været involveret i forhandlingerne, og spurgte med hvilken ret kommunen nu ville ændre på forudsætningerne for at
drive anlægget i Bagsværd.
Peter Nielsen svarede, at Gladsaxe Byråd har indgået en aftale med AB og ikke med
A/S'et, da der må være sammenhæng mellem investeringerne og gældende aftaler.
Bjarne Rasmussen pointerede, at der var tale om enighed blandt de politiske repræsentanter om at det ikke var rimeligt, at Gladsaxe Kommune ikke har fået chancen. Bjarne Rasmussen fremhævede sin overraskelse over AB's betydning for lokalmiljøet. Denne betydning er større og videre forgrenet end forventet.
Henrik Sørensen fremførte synspunkter på, fodboldens betydning for borgerne, og advarede AB mod at fodbolden kun bliver penge, sponsorer og lounger. Henrik Sørensen frygtede
at AB ville rykke rødderne op ved en flytning.
Jens Grønning fremførte, at hovedbestyrelsen må tage stilling nu, hvis de har et ansvar i
forhold til indgåede aftaler, og sagde iøvrigt, at flytningen havde givet større reaktioner end
forudset.
Peter Nielsen fremførte, at det er imponerende resultater, som AB har nået på kort tid, men
at det ikke må glemmes, at Gladsaxe Kommune også i 70'erne og 80'erne, hvor det ikke
gik så godt, stod bag AB. Peter Nielsen mente, AB havde frataget sig selv og kommunen
chancen for at lave noget stort og spændende sammen.
Denis Holmark fremførte, at det var en samlet beslutning, der var truffet ud fra en helhedsvurdering af, at det var vanskeligt at finde en løsning indenfor passende tid. Denis Holmark
sagde iøvrigt, at AB endnu ikke havde fået svar på deres henvendelse. Denis Holmark
fremførte endvidere, at han havde spurgt Ole Andersen om mulighederne for at bygge et
andet sted i kommunen.
Bent Kreutzfeldt sagde, at hvis det hele havde flasket sig, så ville alle vist helst, at der var
tale om en Gladsaxe-løsning. Bent Kreutzfeldt mente, at den fremlagte tegning og beslutningerne bag, var en fremstrakt hånd, som burde overvejes.
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Ole Andersen takkede for et positivt møde, og Ole Andersen gav udtryk for, at han håbede,
at mødet har givet Hovedbestyrelsen et indtryk af, hvor stærkt denne sag har påvirket Byrådet, og pointerede endnu en gang, at Byrådet ønsker at få chancen.
Bent Kreutzfeldt takkede også for mødet, og bad Hovedbestyrelsen om at mødes på anlægget i Bagsværd.
Referent: Pia Bagger
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