Statusmøde mellem Konsortiet og
Svendborg Kommune 20. sept. 2019

Fokus på unge mellem 15-25 år i et
kraftcenter i SIC på tværs af aktører
og aktiviteter

Svendborg
Idrætshal

Vision

Danmarks bedste ungdomsmiljø

Mission

Idrættens paradigmeskifte

Fra fokus på aktiviteten enkeltvis til fokus på målgruppen sammen

Økonomi

Låneydelse pr år/ mio. 0,045 pr 1. maj 2019
Forbehold:
Nedenstående indtægter er fremkommet på baggrund af indberetninger fra de respektive foreninger

Masterplan for SIC fra Klubberne
Software: Organisation og Handlinger

2026: Vision færdigbygget

Kraftcenter, platform, "alt det vi deler"

2025: Projekt: SG3, ID Foyer, Kunst2, SfB "grøn omstilling"

Tværgående medlemskab af SIC

2024: Byg inkl overnatningsfaciliteter

Centerledelse nytænkes: Udvikling/drift

2023: Projekter SG2, Kunst og lys v volde, SfB lok udvid

Katapult->Idrætsiværksætteri/fremtidsfabrik

2022: Færdig ID træningshal, Kunststofbane 1

Fælles administration/stabsfunktion

2021: Indvielse af Fase1 til L21 inkl Paddletennis

Showcase på bæredygtig 15-25 fokus

2020 H2: Projekter ID træningshal, multibane rep
2020: Byg 15-25 torvet, SG1, SfB Klubhus, renover kunst
2019: Konsortie dannelse

Fase 1

Hardware: Byggeri og Rammer

2017-2018: Ide/kaffe/vision
*Kunstbaner og Paddletennis er udenfor Konsortie budget

15-25 projekt kører
Opstart 15-25 fokus inkl events
Spult, Sportsakademi, etc etc

20

15-25 showcase frem til L21
Frafald
i
foreningerne
Keingart: Nytænkt 15-25 Torvet ud fra CUR rapport
LOA og IDAN: garanter for visionær tænkning
Udfordring af offentlig værdiskabelse som proces:
• Fra Rengøring til Vært
• Luk op for Byen
• Ikke idrætslige aktiviteter
• Sælg stedet i samarbejde med Klubber…
Idrætten på R70 tager ansvar for 15-25 frem mod L21:
• Konsortiet*
• Spult -> Katapult*
• Visionary Youth: Klubberne, Pædagoguddannelsen, SIMAC*
• Idrættens Udviklingsnetværk: R70*
• DGI Fyn -> Erhvervsskolen*
• Klaus Frejo coacher SIS til SIS 2.0
• Exitor/Dansk Folkehjælp uddanner 10 kl. til at arrangere
aktiviteter for udsatte børn*
• Wild Rabbits
• SfB/Oure samarbejde

*15-25
koordinering og
udvikling er
estimeret til 0,5
årsværk ekskl
materialer frem
til L21 pt afholdt
af klubber

Bilag: Kommisorium for Konsortiet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Konsortiet" består af SfB, SG og Idrætshallen.
Konsortiet arbejder fælles på konkrete byggeprocesser og strategisk udvikling af SIC og aktiviteter
omkring SIC inkl udendørs anlæg.
Konsortiet blander sig ikke i de enkelte aktørers konkrete byggerier men bakker op.
Konsortiet står fælles om at udnytte lånerammen fra SK i fase 1 men også på at lægge strategien
for fase 2 og videre frem
Ambitionen er at gennemføre hele det initielle projekt på ca 80 mill*. Konsortiet vil arbejde i dialog
med SK om en masterplan der understøtter langsigtet udvikling af SIC.
Kernefokus er gruppen af 15-25 årige og dette fokus tænkes ind i Fælles arealer samt de enkelte
del-projekter
Der skal i del-projekter være en egenfinansiering som opnås ved fælles ansøgninger til fonde.
Der tages højde for at enkelte sponsorer ønsker at dække specielle områder - fx Rasmus
Mortensens Fond som kun kan støtte SG gymnastik faciliteter.
Konsortiet ønsker allerede fra start (sept 2019) at starte aktiviteter og initiativer der rammer
målgruppen 15-25 gennem handlinger
Vi bygger fase 1 til ca 34 mill
Kommende afklaringer ifm selve byggeriet….
•
•
•
•
•

Organisering?
Administration?
Konkrete fondsansøgninger?
Ejerskab af 15-25 Torvet?
Byggerådgiver og finansiering?

*beløbet er ekslusiv renovering og udvidelser af fodboldbaner da dette har kørt i separat regi indtil nu. Men synergien giver mening

