Kære borgere i Tvingstrup
Tvingstrup Boldklub (TBK), Tvingstrup Kultur & Idrætsforening (TKIF) og Horsens Kommune v. Forum
Horsens indgik i april 2016 en gensidig, skriftlig aftale om ikke at kritisere hinanden på Facebook. Aftalen
blev indgået, efter flere forsøg på et samarbejde mellem de to foreninger var mislykket.
På den baggrund har TKIF indtil nu undladt at kommentere offentligt på sagen.
Desværre har TBK ikke overholdt aftalen, og på baggrund af flere fejlagtige udsagn og kritik af TKIF, føler
vi os nu nødsaget til at komme til genmæle.
Lad det stå klart, at TKIF gerne så et stærkt fodboldhold i byen, som kunne skabe liv og spænding på
fodboldbanen. Det skal blot foregå på samme vilkår som de øvrige klubber i TKIF.
TKIF kan ikke stå inde for særbehandling af enkelte klubber.
TKIF og TBK har siden starten af 2016 holdt flere møder med henblik på et samarbejde, som alle parter og
dermed byen kunne få gavn af. Desværre har TBK ikke ønsket at indgå i foreningen på lige fod med de
øvrige klubber i foreningen, og samarbejdet er blevet vanskeliggjort af, at TBK ikke har overholdt
indgåede aftaler med TKIF bl.a. omkring sponsorer m.m.
Til trods for mægling og hjælp til udarbejdelse af samarbejdsmodeller via DGI og Forum Horsens er det
ikke lykkes at finde en model, som begge parter er tilfredse med. TBK har ikke ønsket at indgå i
foreningsprincippet om at være fælles om indtægter og udgifter. TKIF vurderer, at den økonomiske
model, TBK ønsker, ikke gavner fællesskabet.
Forum Horsens har nu vurderet, at et samarbejde ikke er muligt og har derfor indgået aftale med TBK om
at flytte holdet til Gedved IF’s faciliteter.
Vi vil gerne korrigere den misforståelse, at TKIF har søgt at chikanere TBK ved at skifte låsene til depotog omklædning og dermed hindre holdet adgang til deres materiel.
Faktum er, at Forum Horsens meddelte TKIF, at der var indgået aftale om, at TBK ville træne i Gedved fra
17. april 2017. Efter aftale med Forum Horsens blev låsene udskiftet, på Forum Horsens regning.
Da TKIF blev gjort opmærksom på, at der fortsat lå materiel i klubhuset, som tilhørte TBK, blev der straks
aftalt og foretaget udlevering til TBK. Der har på intet tidspunkt været tale om chikane.
Bestyrelsen i TKIF har brugt mere end 350 timer på denne sag, som har været belastende i kraft af den
voldsomme kritik af foreningen og af enkeltstående medlemmer.
Fra TKIFs side betragtes sagen og samarbejdet med TBK nu som værende afsluttet. Med dette opslag har
vi alene ønsket at korrigere misforståelser og udtrykke vores opfattelse af forløbet.
Vi er en enig betyrelse som anser sagen som afsluttet i henhold til udmeldningen fra Forum Horsens.
Denne beslutning fra Forum Horsens er bakket 200% op af borgmester Peter Sørensen.
TKIFs overordnede mål er alene at varetage fællesskabets interesser i byen. Vi vil gerne opfordre til, at de
som er uenige i vores forvaltning af denne opgave, benytter sig af muligheden for at stille op til næste
bestyrelsesvalg, som finder sted april 2018. Vi kan altid bruge flere hænder.
Dette indlæg vil ikke blive yderligere kommenteret fra TKIFs side, men bestyrelsen kan kontaktes
personligt for uddybning og besvarelse af eventuelle spørgsmål. (Se Tvingstrup.com)
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