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Foreninger – opsamling og opmærksomhedspunkter

Med budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at der skal spares på 
driftsudgifterne på de kommunale bygninger ved at arealeffektivisere, 
dvs. samle flere aktiviteter i færre bygninger. Der skal spares 2 mio. 
kroner årligt fra 2018, og beløbet stiger til 6 mio. kroner årligt fra 
2020.

I forbindelse med dette års budgetforhandlinger indgår der således fire 
arealeffektiviseringsprojekter, som indebærer ændringer for 
foreningslivet. Der er således lagt op til, at nogle foreninger er nødt til 
at flytte ud af eksisterende lokaler, fordi bygningen skal sælges eller 
anvendes til andet formål. Eller at nogle foreninger skal flytte tættere 
sammen. 

Projekterne har været i høring hos de berørte foreninger til og med 
den 1. september. Forud for og sideløbende med høringen har der 
været dialog med de foreninger, der bliver berørt af 
arealeffektiviseringsprojekterne.

Ikke alle de berørte foreninger er godkendte foreninger efter 
folkeoplysningsloven. Vi er som kommune kun forpligtede til at tilbyde 
lokaler til godkendte foreninger efter folkeoplysningsloven– og kun, 
hvis vi har ledig kapacitet. 

Det bemærkes derudover, at der ikke er afsat budget til foreningerne i 
andre bygninger. Besparelsen på de fire arealeffektiviseringsprojekter 
er beregnet ud fra, hvad det koster at have skole, dagtilbud og 
bibliotek i bygningerne. Foreningerne – både de godkendte foreninger 
efter folkeoplysningsloven og øvrige foreninger – har således indgået i 
disse budgetter.

Nedenfor følger en kort opsummering af de foreninger, der bliver 
berørt af projekterne. 

Juulgården – Egense Spejder
Egense Spejder har til huse i en kommunalt ejet spejderhytte, der står 
på Juulgårdens matrikel. Det anses for at være muligt at flytte hytten 
til en nabogrund, hvad foreningen også er indforstået med. 

Derudover ønsker foreningen et depotrum stillet til rådighed, da de i 
dag råder over et hos Egense Husflid. Dette ønske er der ikke 
mulighed for imødekomme, da al pladsen på Rantzausminde Skole er 
optaget. 
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Juulgården – Egense Husflid
Egense Husflid råder i øjeblikket over en længe på Juulgården. 
Foreningen ønsker at blive på Juulgården. Hvis det ikke kan lade sig 
gøre, er der fra foreningens side ønske om nogle lokaler i nærområdet 
(Egense eller Rantzausminde), hvor de qua deres aktiviteter kan have 
deres materialer stående, adgang til nødvendige faciliteter og adgang 
dag, aften og weekend.  

Det har ikke været muligt at finde ledige lokaler til foreningen i 
området. 

Det har ikke været undersøgt nærmere, om der er nogle lokaler, der 
bebos af andre foreninger – som ikke er godkendte foreninger – ville 
kunne bruges. 

Vestermarkskolen, afd. Ollerup – MakerLab
MakerLab råder i øjeblikket over et mindre lokale.

Der er fra foreningens side ønske om større (opvarmede) lokaler 
tættere på byen, som kan rumme udstyr og maskiner. Der er også 
behov for adgang til værksteder (træ og metal). 

Det har været undersøgt, om det var muligt at finde nye lokaler til 
foreningen i nærheden af Svendborg by, men det er ikke lykkedes.

Foreningen er blevet opfordret til at undersøge mulighederne for 
lokaler hos det almene gymnasium og det tekniske gymnasium, SIMAC 
og Erhvervsskolen.

Vestermarkskolen, afd. Ollerup – Sydfyns Modeljernbaneklub 
87
Modeljernbaneklubben råder over ca. 140 m2 på skolen i Ollerup. 
Foreningen er indforstået med at flytte, men ønsker et tilsvarende 
antal kvadratmeter, som de har mulighed for at blive i.
 
Klubben er blevet tilbudt egne lokaler på Ollerup Plejecenter og i 
Filippahuset. Begge tilbud indebærer, at foreningen vil skulle være på 
færre kvadratmeter end i dag. 

Hvis klubben ønsker at flytte sine aktiviteter til Filippahuset, vil der 
være et tidsrum, hvor de ikke kan huses, fordi anlægsarbejdet på 
Heldagsskolen forventes afsluttet væsentligt hurtigere end på 
Vestermarkskolen. 
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Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen – Egebjerg 
Lokalhistoriske Forening
Foreningen råder over ca. 131 m2 på 1.salen i hovedbygningen i 
Mariehønen. Foreningen er blevet tilbudt egne lokaler i Filippahuset. 
Tilbuddet indebærer, at foreningen vil skulle være på færre 
kvadratmeter end i dag. 

Foreningen ønsker økonomisk støtte for 236.000 kr. til at få dækket 
udgifterne til en flytning. 

Landet Bibliotek – Taasinge Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet råder over ca. 80 m2 på Landet Bibliotek. Foreningen ønsker, 
at arkivet fortsat er placeret på Tåsinge, og Taasinge Museumslaug 
(som har indgivet høringssvar sammen med Taasinge Lokalhistoriske 
Arkiv) har tilkendegivet interesse for at overtage bygningen for et 
symbolsk beløb, hvis det er muligt at klare den årlige driftsudgift. 

Det har ikke været muligt at finde ledige lokaler til foreningen i 
området. 

Vester Skerninge Børnehus, afd. Filippahuset – Hundstrup 
Sogne- og Aktivitetsforening
Foreningen er interesseret i flere foreninger i Filippahuset, men så 
hellere, at man havde bibeholdt dagtilbuddet i området.

Mulighederne for at overtage bygningen eller en råderetsaftalte har 
været drøftet. 


