
Budget 2020     Temaforslag drift 

Kultur- og Fritidsudvalget 

Acadre sagsnr. 19-11822 

 
Navn på tema: Ansøgning om tilskud til SILVERRUDDER. 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 60 60 60 60
Anlæg
Finansiering -60

I alt 0 60 60 60

 
Resume: 
Ansøgning om tilskud til SILVERRUDDER CHALLENGE OF THE SEA 2020 og overslagsår. 
 
Sagsfremstilling: 
SILVERRUDDER CHALLENGE OF THE SEA 2020 er en sejlsportsevent, hvor 460 deltagere 
fra hele Europa for at dyster om, hvem der kommer hurtigst rundt om Fyn i disciplinen 
”singlehand”. Eventen har været afviklet i Svendborg siden 2014. SILVERRUDDER er 
verdens største sejlsportsevent indenfor ”singlehand” sejlads.  
 
SILVERRUDDER ansøger om tilskud på 60.000 kr. til afvikling af eventen i 2020 og 
overslagsår. 
 
På møde i Teknik- og Erhvervsudvalget den 17/01-2019, vedtog udvalget besparelser på 
udgifter til afholdelse af arrangementer, hvilket gør at Svendborg Havn fremover ikke 
leverer gratis ressourcer og ydelser til arrangører af events og arrangementer på havnen.  
Udvalgets beslutning får økonomiske konsekvenser for afviklingen af SILVERRUDDER i 
2020 og fremefter. 
 
Påvirkning på andre områder:  
Ingen. 
 
Økonomi:  
Administrationen kan anvise finansiering i 2020 ved at allokere midler fra puljen til 
”synliggørelse af kulturhistoriske værdier”. Der kan ikke anvises finansiering i 2021 og 
frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Budget 2020     Temaforslag drift 

Kultur- og Fritidsudvalget   18/26602 

Acadre sagsnr. 18-26602 

 
Navn på tema: Udvidelse af rammen til De frie Kulturmidler 
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023
Drift 500 1.000

I alt 500 1.000 0 0

 
 
Resume: 
Udvidelse af rammen til De frie Kulturmidler i 2020 og 2021 i forbindelse med 
L2021. 
 
Sagsfremstilling: 
Der er en forventning om, at L2021 vil tiltrække omkring 25.000 deltagere og mellem 
20.000 og 40.000 gæster. Derfor er der rigtig gode muligheder for at vise Svendborg 
frem fra sin bedste side og det mangfoldige kulturmekka, som Svendborg også er. 
 
Der er derfor nedsat flere lokale grupper, heraf en med lokale kulturaktører, der skal 
skabe kulturelle samarbejder omkring kulturprojekter. Der er ikke direkte afsat midler i 
L2021 til lokale initiativer, men der arbejdes på at få sponsormidler også til den del. 
 
Allerede nu er der imidlertid henvendelser fra kulturlivet om muligheder for støtte til 
kulturprojekter, som eksempelvis henvendelsen om midler til gennemførelse af projektet 
”Eventyret om fjeren og rosen”, der har et samlet budget på 2,4 mio. kr. Projektet er en 
totalteateroplevelse skabt af alle og for alle. Det må forventes, at der vil komme flere 
henvendelser om støtte til ekstraordinære kulturprojekter i forbindelse med L2021. 
 
Projektforslaget ”Eventyret om Fjeren og Rosen” er tidligere sendt til hele Byrådet. 
 
På den baggrund har Borgmesteren bedt administrationen udarbejde et forslag til, 
hvordan ovenstående kan håndteres og eventuelt imødekommes, såfremt der er politisk 
opbakning til det. 
 
Administrationen kan henvise til en eventuel udvidelse af rammen til De frie Kulturmidler 
i 2020 og 2021 med henholdsvis 0,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. 
 
Rammen til De frie Kulturmidler er i budgetforslag 2020 ca. 0,5 mio. kr. Midlerne 
anvendes til løbende ansøgninger og bliver sædvanligvis opbrugt i løbet af året. 
 
Påvirkning på andre områder: 
Ingen 
 
Økonomi: 
Udvidelse af rammen til De frie Kulturmidler i 2020 og 2021 med henholdsvis 0,5 mio. 
kr. og 1 mio. kr. 



Budget 2020     Temaforslag drift
   18/26602 

Acadre sagsnr. 18-26602 

 

Navn på tema: Ansøgning om udvidelse af Haludvalgets driftstilskud  
 
1.000 kr. 2020 2021 2022 2023

Drift 46 46 46 46
Anlæg
Finansiering

I alt 46 46 46 46

 
 
Resume: 
Haludvalget ansøger om en udvidelse af driftstilskuddet til nedsættelse af 
indtægtsbudgettet, således at prisniveau for 2019 er gældende for budget 2020. 
 

Sagsfremstilling: 
Hallerne i regi af Haludvalget er udfordret økonomisk, da hallernes indtægtsbudgetter 
bliver fremskrevet hvert eneste år, uden at hallerne har mulighed for reelt at øge deres 
indtægter, da haludlejningspriserne er politisk bestemt og ligger fast. 
  
Dette medfører, at Haludvalget hvert år skal spare på omkostningerne, hvis 
regnskaberne skal hænge sammen. De fleste haller har kun én ansat. Der kan derfor ikke 
spares på lønomkostningerne, og derfor bliver det typisk vedligehold, der må spares på. 
  
Som det fremgår af vedlagte bilag, som er fremsendt af Haludvalget formand, har den 
automatiske indtægtsfremskrivning medført en samlet opskrivning af indtægterne med 
ca. 225.000 kr. i årerne 2014-2019(se bilag 1). Dette beløb har Haludvalget de tidligere 
år fundet ved dels at spare på omkostningerne, dels ved at supplere de enkelte hallers 
budgetter op ved overførsel fra Haludvalgets fælles dispositionskonto, som ellers er 
beregnet til bl.a. fælles indkøb for hallerne.  
 
Påvirkning på andre områder: 
Intet at bemærke.    
 
Økonomi: 
For at Haludvalgets driftstilskud kommer på niveau med den gældende prisudvikling, 
ansøger udvalget om en udvidelse af driftstilskuddet på kr. 45.500. kr. årligt.   
 
Bilag 1: Indtægtsfremskrivning på idræts- og svømmehaller 


