From:
Sent:
To:
Subject:

Jan Find
Wed, 11 Sep 2019 11:46:22 +0200
Dorte Nielsen;Åse Lyhne Skov
Fwd: Thurø eSport flytter

Hej
Hermed videresendt.
Hilsen Jan
---------- Videresendt mail --------Fra: Klaus Busk <klausbusk@gmail.com>
Dato: man. 9. sep. 2019 kl. 09.51
Emne: Re: Thurø eSport flytter
Til: Jan Find <janfindpetersen@gmail.com>
Tak for din tilbagemelding og hermed mine svar på dine spørgsmål:
"Overflytning":
Nej, jeg mener ikke budgettet skal overflyttes 1:1, men vil med formuleringen "overflytning" blot
påpege, at det ikke er en 100% ny budgetramme, idet den nuværende ramme lukkes ned
(Thurøhallen), imens en ny åbnes op (Svendborg Medie- og Sportsefterskole).
Aktivitetsplan og lokalelejebudget:
Thurø
eSport øst Sæson 2019/20
Hold
Aktive
Bredde
4
Talent
2
Elite
0
Gamercafé
2
Total

Uger
10
10
20
20

Timer
25
38
38
40

Timer, i alt Husleje
2
200
3
228
6
0
2
160
588

Husleje, i alt
50
10.000
50
11.400
50
0
50
8.000
29.400

Medlemstal:
Mht. medlemstal, så er sæsonen først startet og forventer at det vokser henover 1. halvår som det
plejer, men med vores 2 nye lokationer har vi en forhåbning om at det vil vokse til 150+.
Opstart:
Flytning til og opstart på Svendborg Medie- og Sportsefterskole fandt sted d. 2. september 2019.
Mange hilsner
Klaus Busk
Ved Majtræet 201

5700 Svendborg
Mobil +45 4026 6074
Den søn. 8. sep. 2019 kl. 18.02 skrev Jan Find <janfindpetersen@gmail.com>:
Hej Klaus
Tak for det fremsendte.
Du beder om overflytning af støtten fra Thurøhallen.
Betyder det, at det er det tildelte beløb herfra, I gerne vil have overflyttet resterne af ?
Udvalget vil ligeledes bede om en aktivitetsplan på årsbasis.
Et aktuelt medlemstal vil også være aktuelt at få oplyst.
Dato for flytning bedes tillige angivet.
Hilsen herfra, Jan Find
lør. 7. sep. 2019 kl. 17.31 skrev Klaus Busk <klausbusk@gmail.com>:
Hej Jan,
Tak for snakken forleden!
Nedfor fremsender jeg jeg som aftalt dagsordenforslag til Folkeoplysningsudvalgets møde d.
28. september.
Til Folkeoplysningsudvalget:
Bestyrelsen i Thurø eSport (TeS) har besluttet, at flytte sine aktiviteter fra Thurøhallen til
Svendborg Medie- og Sportsefterskole (SMSE) pr. 2. september 2019.
TeS ønsker derfor på næstkommende udvalgsmøde, at anmode Folkeoplysningsudvalget om
overflytning af støtten til lokaleleje fra Thurøhallen til Svendborg Medie-og Sportsefterskole.
Anmodningen skal ses i lyset af følgende forhold:
- Et samarbejde mellem Svendborg Medie- og Sportsefterskole og Thurø eSport siden 2017/18
har udviklet sig til en fælles ambition om at opbygge Danmarks bedste eSport-efterskolelinie i
2020/21. Linien tager afsæt i TeS' overbevisningen om a talentudvikling indenfor eSport kan
føre til karriereudvikling i erhvervslivet, indenfor erhverv hvor særlige evner til at arbejde på
digitale platforme er i højsæde.
Henover sommeren har skolen og TeS eksperimenteret med udstyr, faciliteter,
undervisningsmaterialer og -former.
En ændring i lærerstaben hos SMSE har betydet, at TeS allerede i indeværende skoleår har
overtaget undervisning af skolens valgfag i eSport.

- En fysisk placering af Thurø eSport øst i den gamle SID-skole på Skårupøre Strandvej 3 - på
"fastlandet", men stadig tæt på Thurø - betyder, sammen med lokationen Thurø eSport midt
(SESG på Skovsbovej 43), en særdeles gunstig placering ift. Åben Skole samarbejde med 16
uddannelsesinstitutioner i Svendborg, der nu er i cykelafstand fra vores trænings- og
undervisningsfaciliteter.
- Thurøhallens ufravigelig krav om minimum 14 dages varsel af lokaleleje ved afvikling af
kampe umuliggjorde deltagelse i eSportsligaen ol.
Med afsæt i ovennævnte samt vedhæftede lejekontrakt ønsker Thurø eSport, at ansøge
Svendborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg om lokaletilskud til leje af lokale hos
Svendborg Medie- og Sportsefterskole.
Mange hilsner
Klaus Busk
Ved Majtræet 201
5700 Svendborg
Mobil +45 4026 6074

