Høringssvar vedrørende den nye skolestruktur i Randers Kommune.

Gymnastik i Havndal og Omegn har eksisteret i over 100 år. Vi er en velfungerende gymnastikafdeling, som
benytter en velfungerende skoles to gymnastiksale og en velholdt, veldrevet hal. Derudover er der investeret
i mange funktionelle og dyre redskaber for at tiltrække og udfordre byens unge i gymnastiksalene også
fremtiden. I dag er der ca. 100 medlemmer i gymnastikafdelingen, hvoraf størstedelen er børn, som går på
Havndal Skole. Medlemstallet har været stabilt i flere år, og med et pt. voksende antal børn i indskolingen
forventes tallet at øges de kommende år.

Vi rekrutterer instruktører og især hjælpeinstruktører blandt overbygningens elever. De elever, som Randers
Kommune (RK) vil fjerne. De små gymnaster finder tryghed i at se de samme ansigter til gymnastik, som de
ser i det daglige, bl.a. i legepatruljen i skolen.

Flyttes overbygningen på Havndal Skole – utåleligt! - mister vi nuværende og kommende hjælpetrænere og
på sigt instruktører. Deres indsats er essentiel for at sikre fremtidige hold. Med Randers Kommunes byråds
velsignelse vil de fremover vente på skolen el. sidde i en bus op til fire timer om dagen - spildtid! Er det at
foretrække frem for engagerede unge, der går til gymnastik/spring og træner ivrige gymnastikbørn i en tryg,
lokal forankret forening, og som, samtidig med de får nogle rigtige sunde udfordringer, er rigtig gode
rollemodeller? Frivilligt foreningsarbejde giver de unge indsigt, modenhed og ansvarsfølelse.

Det er en ond cirkel, som uomtvisteligt vil indvirke på det sundhedsmæssige område. Vi vil aktivere
børnene/de unge og ikke bare opbevare dem i en bus el. lade dem vente på en skole. Det gælder jo ikke bare
børnene, der går til gymnastik, men alle børn og unge i Havndal og omegn. Det lokale sociale ungdomsliv
forsvinder, hvis overbygningen flyttes.

VI BOR PÅ LANDET AF EN ÅRSAG!
Tryghed, sammenhold, gensidigt ansvar, nærhed.
Hør vores budskab: Vi vil udvikle – ikke afvikle.

BEVAR OVERBYGNINGEN PÅ HAVNDAL SKOLE!
MED VENLIG HILSEN
HUI’S GYMNASTIKUDVALG

