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Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt

Forslag: FDF Svendborg ansøger om økonomisk støtte til byggemodning ifm. 
opførelse af nyt kredshus.

Projektbeskrivelse
Fysisk lokation FDF Svendborgs kredshus, Hellegårdsvej 125, 5700 Svendborg. 

Overordnet 
beskrivelse Svendborg Kommune har pr. den 1/7-2019 opsagt FDF Svendborg fra de 

kommunale bygninger, hvor FDF Svendborg gennem de seneste 5 år gratis 
har afholdt deres folkeoplysende aktiviteter. 

Svendborg Kommune har bevilliget FDF Svendborg en 25-årig 
råderetsaftale over et kommunalt jordstykke på Hellegårdsvej 125. På 
jordstykket opfører FDF Svendborg et kredshus, som efter planen kan blive 
taget i anvendelse den 1/7-2019.

FDF Svendborg har desværre oplevet en længere sagsbehandlingsproces 
omkring erhvervelsen af en byggetilladelse. Byggetilladelsen blev endelig 
givet i februar 2019. Grundet den korte tidsfrist har flere fonde meddelt 
FDF Svendborg, at de ikke har haft mulighed for at sagsbehandle 
ansøgninger om tilskud til projektet inden for en så relativt kort periode. 

Behov/ønsker FDF Svendborg ansøger om støtte til byggemodning.

Økonomi Der ansøges om støtte på 50.000 kr.

Specifikke 
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger På møde den 6/5-2019 drøftede Kultur- og Fritidsudvalget FDF Svendborgs 

ansøgning om støtte til byggemodning.

Administrationen kan anvise finansiering til opførelse af et nyt kredshus, 
ved at allokere midler fra Folkeoplysningsudvalgets budget.

Bilagsmateriale, evt. 
link

Projektets samlede 
udgift og periode

0,250 mio. 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 250 250
Færdiggørelse 0

Sam let  an lægs pro jek t 0 250 0 0 0 250

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering -200 -200

Afledt drift –  afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 50 0 0 0 50

Økonomi
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