
Budget 2020 
Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Side 1 af 2

Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt

Forslag: Udbygning af Svendborg Tennishal

Projektbeskrivelse
Fysisk lokation Den Selvejende Institution Svendborg Idrætshal

Ryttervej 70, 5700 Svendborg

Overordnet 
beskrivelse

På baggrund af henvendelser fra Svendborg Tennis Klub, Tåsinge Tennis 
Klub og Vester Skerninge Tennis Klub anmoder Den Selvejende Institution 
Svendborg Idrætshal om støtte til udbygning af Svendborg Tennishal.

Tennishallen anvendes i perioden 1. oktober til 1. maj med en 
belægningsprocent på 90-95%. Hallen benyttes til træning, 
turneringskampe, træningssamlinger og stævner.

Der er således mange brugere tilknyttet hallen i form af spillere, trænere 
og i et vist omfang publikum. 

Hallen er uden omklædning/bad, klublokale og toilet, og faciliteterne er 
derfor ikke tidssvarende, hvilket giver store begrænsninger for klubbernes 
udvikling af et klub- og talentmiljø. Det er ligeledes svært at tiltrække nye 
stævner og turneringer til Svendborg.

Behov/ønsker Anlægsprojektet omfatter en tilbygning på 280 m2 i to plan med 
opholdsrum/klublokaler, toilet, depot og teknikrum.

Økonomi Klubberne og bestyrelsen i Idrætshallen er indstillet på at søge fonde til 
udbygningen, men det vurderes ikke realistisk at finansiere det fulde 
beløb.  

Til udbygningen af Tennishallen ansøges derfor om et rammebeløb på op til 
2,6 mio. kr., som vil minimeres i takt med fondsansøgninger som 
imødekommes. 

Derudover forventes der en samlet nettoudvidelse af hallens driftstilskud 
på 41.000 kr. årligt. 

Specifikke 
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger 

Bilagsmateriale, evt. 
link

Projektets samlede 
udgift og periode

Anlægsudgift 2,6 mio. kr.
Nettoudvidelse af driftstilskud 41.000 kr.

Snarest muligt.
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1.000 kr. Tidl. 2020 2021 2022 2023 Samlet
P o l i t is k  bes lut n ing –  
pro jek t er ing 

Projektering 0

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 0
Færdiggørelse 2.635 2.635

Sam let  an lægs pro jek t 0 2.635 0 0 0 2.635

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering 0

Afledt drift –  afdrag

Afledt drift 41 41 41 41 164

Samlede likviditet, netto 0 2.676 41 41 41 2.799

Økonomi
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