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Andragende fra Aarhus Idrætspark om at faa overladt et Areal til en Cyklebane samt om
Kommunens Garanti for et Prioritetslaan paa 20000 Kr.

J. Chr. Møller erindrede om, at da man forhandlede om Anlæget af Stadion, blev der
planlagt et bestemt Areal, som Idrætsparken kunde benytte, efterhaanden som den fik Brug
derfor. Der blev imidlertid ikke Raad til Anlæg af saa mange Baner, som oprindelig tænkt,
og Aarhus Kommune disponerede saa foreløbig over det tiloversblevne Areal. Nu forelaa
der et Andragende fra Aarhus Baneklub om at faa overladt et Areal til Anlæg af en
Cyklebane samt Anmodning om Kommunens Garanti for et 1. Prioritetslaan paa 20000 Kr.
Tillige forelaa en Kontrakt mellem Aarhus Baneklub og Aarhus Idrætspark, hvorved i
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Virkeligheden Idrætsparken blev den ansvarlige. Baneklubben skulde aflevere 25 % af sin
Fortjeneste eller mindst 3000 Kr. aarlig til Idrætsparken, hvoraf 12 ½ % skulde benyttes til
Afdrag og Renter, Resten til Vedligeholdelse, Administration o. s. v. Udvalget for Byens
Udvidelse og Bebyggelse foreslaar, at Kommunen garanterer for de 20000 Kr., dog
saaledes, at hvis Banen kommer til at koste under de 38000 Kr., bliver Kommunens
Garanti forholdsvis mindre. Efter 20 Aars Forløb skulde Banen overgaa til Idrætsparken.
Taleren antog ikke, der var nogen stor Risiko derved, idet Banen senere sammen med
Idrætsparken vilde overgaa til Aarhus Kommune, og man kunde vel ogsaa regne med, at
Cyklebanen vilde svare sig, da der ikke fandtes andre saadanne Baner udenfor
København, og den tilmed blev ledet af en meget energisk Bestyrelse. Der var dog en lille
Hage derved, idet Jorden for Øjeblikket var forpagtet ud, og der maatte derfor træffes en
Ordning med Forpagteren. Udvalget havde ment, at Baneklubben selv maatte ordne denne
Sag, og forbaabentlig lykkedes det at faa en nogenlunde lempelig Ordning.

Formanden fandt det rigtigst, at Byen fik en fast Ordning med Stadion, saaledes at
Idrætsklubben overtager Banen, hvis den ikke kan svare sig. Samtidig henstiller Taleren, at
man optager Forhandling med Byens andre Cykleklubber, som var interesserede i at faa
Adgang til Banen. Men disse Spørgsmaal kunde jo drøftes inden 2. Behandling.

J. Chr. Møller svarede hertil, at der vist ikke fandtes andre betydende Klubber end Aarhus
Bicykle Club, og den havde næppe nogen særlig Interesse udover at bevare Cyklestien til
Riis Skov.

Overgik til 2. Behandling.
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Sagen angaaende Kommunens Garanti for et Laan til Aarhus Cyklebaneklub.

Formanden forelagde Sagen. Taleren havde ved 1. Behandling udtalt, at man inden 2.
Behandling burde søge at faa en Forhandling i Stand med Byens øvrige Cykleklubber, og
det var nu sket. Forhandlingerne havde ikke ført til nogen egentlig Enighed, men man havde
i hvert Fald faaet det Spørgsmaal klaret, som de to andre Klubber havde anket over, nemlig
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at de ikke kunde blive optaget i den Klub, som vilde anlægge Banen derude. Der stod
nemlig i Baneklubbens Love, at man optog alle, som havde præsteret det forlangte
Landevejsløb, saa Klubben stod aaben for enhver der opfyldte disse Betingelser. De to
andre Klubber havde heller ikke kunnet tilbyde nogen nævneværdig økonomisk Støtte.
Stadionudvalget indstillede derfor til Byraadet at overtage den Garanti, der ønskedes,
saaledes at Arbejdet kunde komme i Gang, og Banen blive anlagt inden 1. Juli.

Indstillingen vedtoges.
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