Intet ønske om konkurs
I de seneste dages avisskriverier om Midtfyns Fritidscenter (MFC) har formand Bo
Andersen antydet, at der skulle have eksisteret en skjult dagsorden hos FaaborgMidtfyn Kommune om, at MFC skulle gå konkurs.
Det vil jeg gerne på det kraftigste afvise. Siden årsskiftet har der været forhandlinger
mellem kommunen og de to store idrætscentre (MFC og Forum Faaborg) med
henblik på at indgå fremadrettede samarbejdsaftaler, som tydeliggør den
økonomiske relation og samarbejdet mellem de to erhvervsdrivende fonde og
kommunen.
I slutningen af april - mens dette arbejde var i gang – fik vi en henvendelse fra MFC,
der meddelte, at de havde brug for et ekstraordinært tilskud på 1,5 mio. kr. indenfor
en meget kort tidsfrist. Hvis ikke de fik dette, ville de gå konkurs seneste ved
månedens udgang.
Derfor indkaldte vi til ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 28. maj, hvor
en enig kommunalbestyrelse besluttede at fremrykke udbetalingen af det ordinære
kommunale tilskud for 3. kvartal, der normalt ville blive udbetalt i juli måned.
Beløbet var godt 1,6 mio. kr., og med denne udbetaling sikrede vi likviditeten for
MFC frem til sommerferien, så forhandlingerne om en permanent aftale kunne
afsluttes. Hvis der virkelig havde ligget et ønske om, at MFC skulle gå konkurs, ville
denne beslutning aldrig være blevet taget.
I slutningen af juni havde kommunen modtaget de nødvendige oplysninger fra MFC,
og der blev derfor afholdt et nyt ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 24.
juni. Som bilag var et udkast til samarbejdsaftale (meget lignende den, der tidligere
var indgået med Forum Faaborg), som begge parter i princippet var enige om. Den
endelige godkendelse skulle afvente afklaring af, hvem aftalen skulle indgås med.
Administrationen havde dermed opfyldt den opgave, som de var blevet pålagt: At
forhandle en fremtidig samarbejdsaftale på plads, som både MFC og
kommunalbestyrelsen kunnet tilslutte sig.
Tilbage stod spørgsmålet om et eventuelt ekstra tilskud – og hvor stort dette i givet
fald skulle være. Dette var en ren politisk drøftelse og beslutning.
Ifølge MFC var behovet for et ekstraordinært tilskud ud over de 6,6 mio. kr., som de
allerede modtager årligt fra kommunen, steget fra 1,5 til 2,5 mio. kr. Dertil kom, at

der fortsat var en række usikkerheder i økonomien, som kunne få behovet til at stige
yderligere.
Under kommunalbestyrelsens debat viste det sig, at alle var indstillet på at give et
ekstraordinært tilskud af en eller anden størrelse, men at ingen var klar til at bevilge
hele det ønskede beløb på 2,5 mio. kr. Et mindretal var klar til at give 2 mio. kr.,
mens flertallet landede på 600.000 kr.
Man kan have mange holdninger til, om kommunalbestyrelsen skulle have bevilliget
det fulde beløb (plus eventuelle efterfølgende) for at dække underskuddet på
fondens drift. Men man skal huske på, at I den økonomiske situation, kommunen
står i, er der ikke noget, som hedder en gratis omgang. Hver krone, der bruges ud
over budgettet på et område, skal modsvares af besparelser på andre. Hvis vi havde
brugt 2,5 mio. kr. ekstra på MFC, ville der have været et tilsvarende mindre beløb til
de øvrige haller i kommunen. Eller til skoler, hjemmehjælp mv.
MFC’s konkurs skyldes derfor ikke nogen skjult dagsorden fra kommunens side. Det
skyldes et driftsunderskud af en størrelsesorden, som kommunalbestyrelsen ikke
fandt det rimeligt at dække med tanke på kommunens generelle økonomiske
situation.
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