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1. Udvalgsbesøg på Naturama

18/2613

Beslutningstema: 
Orientering
Orientering om og rundvisning på Naturama.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2019: 
Taget til efterretning.

2. Godkendelse af dagsorden

18/189

Beslutningstema: 
Godkendelse af dagsorden.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2019: 
Godkendt.

3. Budgetopfølgning. pr. september - Kultur- og Fritidsudvalget

19/3252

Beslutningstema: 
B: Beslutningssag
Budgetopfølgning for udvalget pr. september 2019.

Indstilling: 
Direktionen indstiller: 

 At budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsfremstilling: 
Det forventede regnskab pr. 30.9.2019 for kommunens serviceudgifter 
udviser en merudgift på ca. 25 mio. kr. Samtidig viser de seneste 
prognoser, at der på landsplan er udsigt til en samlet overskridelse på 
mellem ¼ til ¾ mia. kr. Der er dermed fortsat risiko for en sanktion, hvis 
det ikke lykkes for kommunerne under eet at nedbringe overskridelsen. 
Svendborgs andel af en evt. sanktion udgør ca. 5 - 10 mio. kr. ud fra de 
nuværende oplysninger.

Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der fortsat føres en stram 
økonomistyring, og at der på områder med større afvigelser i forhold til det 
korrigerede budget udarbejdes tiltag til nedbringelse af underskuddet. 
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Målet er, at det forventede underskud på ca. 25 mio. kr. er reduceret 
væsentligt inden det endelige regnskab foreligger.

Der er foretaget budgetopfølgning pr. september 2019 for Kultur- og 
Fritidsudvalget. Budgetopfølgningen er en del af den samlede 
koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 19. november. 

På Kultur- og Fritidsudvalget forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. 
kr. Dette er således en forbedring siden budgetopfølgningen pr. juni, hvor 
der forventedes en overskridelse på 0,4 mio. kr. 

Årsagen til forbedringen skal findes i Økonomiudvalgets henstilling til 
tilbageholdenhed og stram økonomistyring.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Fremgår af bilaget.

Lovgrundlag: 
Lov om Kommunernes Styrelse

Bilag:
Åben - Budgetopfølgning 3. kvartal - Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2019: 
Taget til efterretning.

4. Budgetforlig 2020 med betydning for Kultur- og Fritidsområdet

18/26602

Beslutningstema: 
B: Beslutningssag
Opfølgning på de punkter i budgetforliget, der har betydning for Kultur- og 
Fritidsområdet. 

Indstilling: 
Direktionen indstiller, at

 sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling: 
1. Der afsættes 500.000 kr. i 2020 og 1.000.000 kr. i 2021 til en forøgelse 

af de frie kulturmidler til at understøtte kulturaktiviteter i forbindelse 
med Landsstævnet i 2021. Kultur- og Fritidsudvalget vil samtidig – 
inden for udvalgets ramme – afsætte 60.000 kr. årligt fra 2021 til 
Silverruder challenge of the sea.
Udmøntning: Beløbet tilføres De frie Kulturmidler og forvaltes efter 
samme principper og retningslinjer som er gældende for uddeling af 
tilskud fra De frie Kulturmidler. 
Som led i udmøntningen af de vedtagne kulturhandleplaner, vil 
retningslinjerne blive dagsordensat på udvalgets møde i december 
med henblik på eventuel justering.
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2. Der afsættes 8,9 mio. kr. til lånegaranti til realisering af SG’s, SFB’s og 
Idrætshallens vision om at skabe et kraftcenter for unge mellem 15 og 
25 år. Garantien finansieres via risikopuljen. 
Udmøntning: Projektet skal nu projekteres, organiseringen af de nye 
faciliteter skal afklares. Projektet forventes færdigt primo/medio 2021.

3. Der afsættes 2.964.000 kr. til forbedring af tennishallens faciliteter.
Samtidig afsættes 50.000 kr. årligt til afledte driftsudgifter heraf.
Udmøntning: Beløbet udmøntes efter dialog med hallens bestyrelse, 
brugere og Haludvalget.

4. Der afsættes 2,5 mio. kr. til etablering af to ekstra omklædningsrum i 
Rantzausmindehallen. 
Udmøntning: Projektet forventes igangsat primo 2020 af CETS. 

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2019: 
Taget til efterretning.

5. Etablering af strandhåndboldbane på areal ved Tvedhallen

19/13577

Beslutningstema: 
Tilsagn om råderetsaftale med Tved Gymnastik- og Idrætsforening om 
etablering af strandhåndboldbane på et kommunalt areal beliggende ved 
Tvedhallen.

Indstilling: 
Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og 
Erhvervsudvalget til endelig godkendelse i Byrådet,

 At der indgås en 25-årig råderetsaftale med Tved Gymnastik- og 
Idrætsforening for anlæggelse af en strandhåndboldbane. 

 At Administrationen bemyndiges på Byrådets vegne at indgå en 
råderetsaftale.

Sagsfremstilling: 
Tved Gymnastik- og Idrætsforening ønsker at anlægge en 
strandhåndboldbane på et areal ved Tvedhallen og Tved Skole i 
forlængelse af Tved Skoles multibane.

Banen bliver i størrelsen 18 x 33 meter, og vil blive omkranset af 
panelhegn. Der vil blive opgravet ca. 40 cm jord, der placeres i en høj i 
nærheden, som tilsås med græs. Højen vil kunne benyttes af både 
skolebørnene og foreningslivet til leg og fysisk aktivitet.

Tved Gymnastik- og Idrætsforening har afholdt møder med Tved Skole, 
Tved Boldklub og Tved Uderum, og alle bakker op om projektet.

Banen skal primært benyttes til strandhåndbold for klubbens medlemmer i 
håndboldafdelingen, men skole, øvrige idrætsforeninger og borgere kan 
benytte banen til deres aktiviteter.
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For at kunne etablere banen, søger foreningen om råderet over et areal, 
som er angivet på vedhæftede kortmateriale. Ved at opnå en 25-årig 
råderet, givet det foreningen mulighed for at ansøge fonde.

Folkeoplysningsudvalget blev orienteret om sagen på deres møde den 27. 
juni 2019, og Sport og Idræt i Svendborg på deres møde den 24. juni 
2019.

CETS Distrikt Idræt, som har ansvaret for arealet, har ingen bemærkninger 
til, at der etableres strandhåndboldbane på arealet.
Banen vil blive placeret i skel mellem 2 kommunale arealer, henholdsvis 
den matrikel hvor Tved Skole ligger og den matrikel, som benyttes til 
fritidsaktiviteter. Da der ikke er tale om en bygning, giver dette ikke 
anledning til problemer.
Der er intet i lokalplan nr. 111.322, der hindrer anlæggelse af 
strandhåndboldbanen, da området er udlagt til idrætsformål. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Tved Gymnastik- og Idrætsforening er bygherre på projektet og vil via 
fondsmidler og egne midler finansiere den samlede anlægssum.
De fremtidige driftsudgifter for anlægget afholdes af Tved Gymnastik- og 
Idrætsforening.

Bilag:
Åben - Ansøgning om strandhåndboldbane i Tved.pdf
Åben - Oversigtskort - placering af beachbane

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2019: 
Indstilles.

6. Fotokonkurrence på Facebook 2020

19/22947

Beslutningstema: 
B: Beslutningssag
Godkendelse af kriterier og tema for fotokonkurrence på Facebook 2020.

Indstilling: 
Direktionen indstiller:

 At fotokonkurrencen iværksættes i perioden 1. marts til 1. maj 2020.
Temaet for konkurrencen er ”Bevægelse”.

Sagsfremstilling: 
Administrationen foreslår, at der gennemføres en fotokonkurrence i 2020 i 
perioden 1. marts til 1. maj med temaet ”Bevægelse” 

Fotokonkurrencen anbefales gennemført efter nedenstående kriterier:
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Deltag i fotokonkurrencen på www.facebook.com/Svendborg. Årets tema 
er ”Bevægelse”. Det kan være idræt, dans eller anden form for fysisk 
bevægelse. Det kan også et foto, som illustrer dyr eller naturfænomener, 
der bevæger sig. Det er kun fantasien som sætter grænser.

Hvornår:  Der kan indsendes billeder i perioden den 1. marts - 1. maj 
2020.
Vinderne af fotokonkurrencen offentliggøres ultimo maj 2020. 

Hvem kan deltage: Alle borgere, turister og besøgende i alle aldre.

Hvordan: Send dit billede til foto@svendborg.dk. Skriv ”Bevægelse” i 
emnefeltet. 
Du skal oplyse fotografens navn, mailadresse, telefonnummer og kort 
beskrivelse af, hvor billedet er taget henne. Du kan max. indsende 5 
billeder, men kan kun deltage med ét billede i udvælgelsen.

Blandt de indsendte billeder udvælger en dommerkomité op til 25 billeder.
De 25 billeder lægges ud på www.facebook.com/Svendborg - de tre 
billeder, som får flest likes vinder en præmie.
Fotografens navn offentliggøres ikke ved afstemningen.

Vinderne får direkte besked og accepterer ved deltagelse i 
fotokonkurrencen, at navn bliver offentliggjort sammen med 
præmieoverrækkelsen.

Præmier:
1.plads - Gavekort til Shopping Svendborg 2500 kr.
2.plads - Gavekort til Shopping Svendborg 1500kr.
3.plads - Gavekort til Shopping Svendborg 1000kr.
 
Vær særlig opmærksom på:

 Kun billeder taget i Svendborg Kommune kan deltage i 
konkurrencen.

 Max. ét billede per person 
 Der skal opgives navn, mailadresse og telefonnummer ved 

indsendelse af foto, så vinderne kan kontaktes.
 De indsendte oplysninger behandles fortroligt. 
 Alle rettigheder over indsendte billeder tilfalder Svendborg 

Kommune.
 Hvis én eller flere personer kan genkendes på et billede, og hvis 

billedet viser person(er) tæt på, skal den eller disse personer have 
givet accept til, at billedet indsendes til konkurrencen.

 Billeder indsendes i jpg-filformat.
 Erstatningskrav mod Svendborg Kommune pga. billeder, der ikke 

overholder ophavsret eller regler om offentliggørelse, videresendes 
til den, der indsender et billede, der har krænket 3.parts 
rettigheder.

 Konkurrencen er hverken sponsoreret, støttet eller administreret af, 
eller associeret med Facebook. Ved afgivelse af tilladelser og 

http://www.facebook.com/Svendborg
mailto:foto@svendborg.dk
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informationer, gives disse til Svendborg Kommune, ikke til 
Facebook.

Kommunikationsafdelingen varetager de praktiske opgaver med indsamling 
af billeder, annoncering, udvælgelse af dommerkomité, præmier og -
overrækkelse mm. 

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
Udgiften på ca. 15.000 kr. til præmier og annoncering afholdes af ”De frie 
Kulturmidler”.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2019: 
Godkendt, idet temaet for konkurrencen er ”Fællesskaber”. Perioden er 
1.april og 1. juni 2020.

7. Høringssvar fra Danmarks Museum for Lystsejlads

19/17781

Beslutningstema: 
B. Beslutningssag
Høringssvar fra Danmarks Museum for Lystsejlads.

Indstilling: 
Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og 
Erhvervsudvalget til endelig godkendelse i Økonomiudvalget, at

 Høringssvaret tages til efterretning
 Grunden, hvor Danmarks Museum for Lystsejlads i dag er placeret, 

stilles til rådighed for BaggårdTeatrets realisering af et nyt teaterhus på 
Frederiksø.

 Danmarks Museum for Lystsejlads gives et løbende toårigt 
opsigelsesvarsel med udgangen af den eksisterende lejeaftale.

 Indtægtsbudgettet vedrørende bygningen nedskrives med 300.000 kr. 
med virkning fra 2020.

Sagsfremstilling: 
Den politiske beslutning om at stille grunden, hvor Danmarks Museum for 
Lystsejlads i dag er placeret, til rådighed for BaggårdTeatrets realisering af 
et nyt teaterhus på Frederiksø er sendt i 14 dages høring hos Danmarks 
Museum for Lystsejlads som politisk besluttet.

Museet har imidlertid bedt om forlængelse af høringsfristen frem til 31. 
oktober. Det betyder, at museets høringssvar vil blive eftersendt til 
udvalgets medlemmer.

Forhistorie
Byrådet har godkendt følgende indstilling fra fællesmødet i april 2019 
mellem Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Erhvervsudvalget:

- Det undersøges om feasibilitystudiets vision om placering af et teater 
på Frederiksø kan realiseres. Dette kan have den konsekvens, at 
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andre lejere må finde anden placering. Såfremt der bliver etableret et 
teater på Frederiksø, administreres den pågældende bygning på en 
langsigtet kontrakt baseret på husleje.

- Når der ligger en projektbeskrivelse og tidsplan for teaterets placering 
forelægges forslaget til politisk beslutning. 

Et teater på Frederiksø
Kultur- og Fritidsudvalget har på et møde d. 12. august 2019 i forbindelse 
med arbejdet med handleplaner på kulturområdet prioriteret, at et af 
sporene er etablering af et oplevelses- og uddannelseshus på Frederiksø. 
Handleplanen er medtaget som bilag.

Det bliver i handleplanen beskrevet som ”et nationalt nyskabende 
teaterhus og sydfynsk kulturelt kraftcenter for alle borgere og besøgende – 
fra tidlig morgen til sen aften. Huset vil rumme teater, uddannelse, 
kunstnerisk experimentarium & oplevelsesfoyer samt café og uderum.” 

Projektet tager udgangspunkt i den oprindelige målsætning i 
mulighedsstudiet Kulturkajen.

”At etablere et teater- og kulturmiljø på Frederiksø, som kan blive et 
kulturelt fyrtårn og en drivkraft for havnen til glæde for hele byen”. I 
mulighedsstudiet beskrives teatret som den kulturelle drivkraft på 
Kulturkajen på Frederiksø.

I egnsteateraftalen mellem Svendborg Kommune og BaggårdTeatret har 
parterne forpligtet sig på at arbejde for en bynær placering af teatret. 

Den første etape af Den Blå Kant omfatter Frederiksbro og 
Udrustningskajen på Frederiksø. Anlægsprojektet forventes at være udført 
i 2021 og vil give nye byrum og rammer for byliv med nye overflader, 
belægninger og byrumsinventar på Udrustningskajen på Frederiksø. Der 
pågår aktuelt lokalplanlægning af projektet. Et teater forventes at kunne 
være med til at skabe liv og aktiviteter på kajarealerne og vurderes at 
kunne skabe god synergi med byrumsudformningen i Den Blå Kant.

Proces for realisering af et teater
Såfremt der politisk udpeges en fremtidig placering for en ny 
teaterbygning, vil BaggårdTeatret igangsætte projekteringsforløb, og i 
dialog med Kultur og Fritidsudvalget og andre relevante 
samarbejdspartnere målrettet arbejde på udformning af et decideret 
prospekt til opstart af fundraisingsproces. Dette forventes primært 
finansieret gennem Svendborg Kommunes bevilling på 150.000 kr. fra 
budget 2018, til netop undersøgelse af ny bynær placering. 

Et prospekt forventes udformet indenfor 5-10 måneder. Fondssøgning 
forventes herefter at tage fra 1-2 år, hvorefter realiseringsfase og 
byggeproces må formodes at tage i omegnen af 2 år. Afhængig af 
processen - med skelen til nationale og sammenlignelige erfaringer fra 
Odsherred, Nykøbing Mors og Hjørring - må det derfor anslås, at et nyt 
teaterhus kan åbne indenfor 4-5 år. 

Geografisk placering
Baggårdsteatret har beskrevet en vision for et kommende teater på 
Frederiksø samt et facilitetsprogram med beskrivelse af teatrets forventede 
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fremtidige funktioner og arealer. Heri beskrives et teater, der har et samlet 
etageareal på 3.000 m², hvoraf 1.300 m² er i grundplan. 

Der har tidligere været skitseret et teater i de eksisterende bygninger på 
Ramsherred 10, hvor bygningens fodaftryk er ca. 800 m² og inddelt i fire 
etager og med et samlet etageareal på 3.280 m². Arealmæssigt forventes 
en lignende bygning at kunne indpasses størrelsesmæssigt på hver af de to 
placeringsmuligheder.

Med afsæt i Byrådets beslutning fra april 2019, har administrationen 
undersøgt mulighederne for placering af et teater på Frederiksø, og der 
kan som følge deraf udpeges to mulige placeringer for det fremtidige 
teater:

a) På den grund, hvor Danmarks Museum for Lystsejlads i dag er 
placeret – grundstørrelse ca.1.300 m²

b) På den grund, hvor Snedkeriet i dag er placeret – 
grundstørrelse ca. 1200 m²

Derudover giver lokalplan 598 mulighed for at etablere en kajudvidelse syd 
for Snedkeriet. Administrationen anbefaler ikke denne placering til en ny 
teaterbygning, da området ligger i den kystnære del af byzonen og er 
derfor omfattet af planlovens §16, stk. 4. Efter denne skal der gives en 
væsentlig begrundelse for anlæg, der afviger væsentligt i højder og 
volumen fra den eksisterende bebyggelse. Derudover vil anlæg på 
vandterritoriet kræve godkendelse hos Kystdirektoratet samt 
miljøvurdering og forundersøgelser af en række forhold (geoteknik, 
forurening, omkostninger ved anlæg). 

Eksisterende bygninger
Placeringsmulighederne omfatter begge tidligere værkstedsbygninger. 
Mulighed a) er en stor stålhal med et lejemål og er i dag lejet ud til 
Danmarks Museum for Lystsejlads. Mulighed b) er inddelt i ti forskellige 
lejemål af varierende størrelse i Snedkeriet. Huslejen betales i dag for 
begge bygninger ved en række aftalte aktiviteter beskrevet i lejernes 
partnerskabsaftaler. Teatret giver udtryk for at kunne bruge begge 
eksisterende bygninger midlertidigt til teateraktiviteter. Dette vil dog 
kræve, at teatret indhenter relevante tilladelser, da anvendelsen ændres, 
hvilket udløser andre krav til personbelastning, brand og redningsveje end 
i dag. 

For en placering i bygningen med Danmarks Museum for Lystsejlads taler:
- Byrådets analyse af mulighederne for en kulturkaj fra 2015 peger på 

den placering, fordi den vil give størst mulig værdi og sammenhæng til 
fx Fællesværkstedet (rundbuehallerne), der lejlighedsvis kan bruges til 
ekstraordinære forestillinger

- Det er den af bygningerne, som evt. vil kunne omdannes til at indgå i 
en teaterbygning.

- Det vil formentlig berøre færrest aktører.

Generelle forhold:
Fælles for begge alternativer er, at placeringen af BaggårdTeatret på 
Frederiksø vil fortrænge de nuværende brugere af bygningerne. 
Administrationen kan ikke anvise kommunale bygninger på havnen, der 
kan rumme lystsejladsmuseet. Det samme gælder for lejerne i Snedkeriet. 
Hvorvidt sidstnævnte kan komme i betragtning til nogle af de øvrige 
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bygninger i den kommende proces for udlejning afklares, når kriterierne 
for udlejning ved værdibaserede aktiviteter er godkendt.

Der er en række forhold, som er gældende for alle to placeringer og som 
vil kræve en mere dybdegående analyse og vurdering. For de overordnede 
linjer gælder:

- Planlægning
Et teater på Frederiksø er i overensstemmelse med den gældende 
kommuneplan, der giver mulighed for blandet bolig- og erhverv, i form 
af kulturelle, kreative- og maritime aktiviteter og erhverv. 
Kommuneplanen giver desuden mulighed for en bygningshøjde op til 
12 m. 
En helt ny teaterbygning vil på begge placeringer kræve en ny 
lokalplan, da den nuværende lokalplan (598) kun giver mulighed for at 
genanvende og omdanne eksisterende bygninger.

- Kystnærhedszonen
Området ligger i den kystnære del af byzonen og er derfor omfattet af 
planlovens §16, stk. 4. Efter denne skal der gives en væsentlig 
begrundelse for anlæg, der afviger væsentligt i højder og volumen fra 
den eksisterende bebyggelse.

- Kulturarvsmiljø
Området er en del af kulturmiljøet ”Værftshavnen”, der er beskrevet i 
kommuneplanen. Udformningen af projektet skal ske på baggrund af 
stedets kvaliteter, særpræg og lokal identitet.

- Trafik og parkering
Trafik med lastbiler bør løses fra bygningens østlige facade med p-
arealet, da det minimerer tung trafik i det rekreative byrum på 
Udrustningskajen. P-normen i den gældende kommuneplan kræver 1 
p-plads per 8 siddepladser for teatre, biografer og lign. Det vil med en 
sal til 250 siddepladser udløse et krav om minimum 31 + 4 pladser 
udløst af areal til kontor. Dvs. minimum 35 ekstra p-pladser. Der kan 
ikke anvises areal hertil på Frederiksø. Administrationen anbefaler at 
denne udfordring forsøges løst samlet i det igangværende arbejde 
med en samlet p-strategi for bymidte og havn.

- Miljøforhold
Som fastlagt i lokalplan 598 for Frederiksø fungerer bygningerne langs 
Udrustningskajen som støjskærm mellem værftsaktiviteterne på øens 
østlige side og den rekreative anvendelse af Udrustningskajen samt 
boliger og erhverv på den modsatte side af havnebassinet. Ingen af 
bygningerne vil således kunne nedrives uden at blive erstattet af 
tilsvarende støjskærmende foranstaltninger.

- Lejeforhold
Såfremt det besluttes at et nyt teater skal bygges, hvor der nu er 
museum, er der følgende mulighed for at indgå en aftale for DMFL 
frem til eventuel realisering af et nyt teater:

1. Museet får en tidsubegrænset lejeaftale med opsigelsesvarsel på 2 
år.
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Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2019
Udvalget tiltræder indstillingen, idet finansiering af nedskrivning af 
indtægtsbudgettet vedrørende bygningen foreslås indarbejdet i budgettet 
for 2020.

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 10-10-2019
Indstillingen godkendt med bemærkning om, at finansiering af 
nedskrivning af indtægtsbudgettet vedrørende bygningen foreslås 
indarbejdet i budgettet for 2020.

Et mindretal bestående af Jens Munk (Løsgænger) og Palle Fischer (C) kan 
ikke godkende indstillingen.

Jens Munk (løsgænger) bemærker følgende: 
”ønsker ikke et nyt teater på Frederiksøen, bliver medvirkende til at 
fortrænge Danmarks museum for Lystsejlads, eller andre maritime aktører.
Svendborgs DNA er det maritime islæt, og kendt for en af Danmarks mest 
velbevarede havne, hvilket vi politisk må værne om”.

Palle Fischer (C) bemærker, at han ikke kan støtte indstillingen på grund af 
den udpegede placering. 

Afbud fra René Haahr (V). Som suppleant deltager Birger Jensen (V).
Afbud fra Per Nykjær (V). Som suppleant deltager Lars Erik Hornemann 
(V).

Beslutning i Økonomiudvalget  den 22-10-2019
Liste C foreslog, at Baggårdsteatret i stedet blev placeres, hvor Snekkeriet 
er placeret. Udvalget kunne ikke støtte dette.
Indstillingen blev herefter godkendt, idet udvalget lægger vægt på, at der 
er en god dialog med Museet for Lystsejllads om mulighederne for at 
anvise en alternativ placering og byrådet senere tager stilling til kommunal 
medfinansiering af et nyt teater. 
Afbud fra Hanne Klit (A) og John Arly Henriksen (A). Som suppleanter 
deltog Pia Dam (A) og Torben Frost (A).

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 
BaggårdTeatret har som forudsætning for en ny teaterbygning, at 
Svendborg kommune bidrager med grund og eksisterende bygning. Hertil 
kommer, at der yderligere er bevilliget 150.000 kr. fra budget 2018 til 
undersøgelse af en ny teaterbygning. Svendborg Kommune bidrager årligt 
med netto 3,1 mio. kr. i egnsteateraftalen (brutto 4,9 mio. kr.) forudsat en 
refusionsprocent på 34 pct. 

Baggårdteatret oplyser, at hovedparten af finansieringen af et nyt teater 
tænkes at komme fra fonde og lokale donationer. Teatret gør dog 
opmærksom på, at det vil ansøge om et kommunalt bidrag til såvel anlæg 
som drift af en teaterbygning. Hvis der tages udgangspunkt i 
sammenlignelige teaterprojekter, vil det være i omegnen af 25-33% af en 
anslået byggesum på 40-80 mio. kr. 

Teatret oplyser videre, at det på grundlag af Statens ekstraordinære 4-
årige udviklingstilskud på 3 mio. kr. til teatret (fra marts 2019), og teatrets 
strategiske målsætning om at opnå status som nationalt regionsteater 
indenfor en kortere årrække, har en ambition om, at hele den øgede 
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driftsudgift dækkes alene af staten. 

Administrationen bemærker, at der ikke kan anvises finansiering til en evt. 
ansøgning om anlægs- og driftsstøtte. Ligesom der ikke er afsat midler i 
budgettet til renovering og ombygning af eksisterende bygninger til 
midlertidige teateraktiviteter. 

Lejeindtægten for bygningen udlejet til Danmarks Museum for Lystsejlads 
er i nuværende budget budgetteret til 300.000 kr. Byrådet besluttede i 
2016, at museet ikke skulle betale den husleje, hvorfor det siden da ikke 
har været muligt at realisere lejeindtægten.

Bilag:
Åben - Høringssvar 31.10.2019. fra Danmarks Muesum for Lystsejlads

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2019: 
Indstillingerne blev  godkendt, idet udvalget lægger vægt på, at der er en 
god dialog med Museet for Lystsejllads om mulighederne for at anvise en 
alternativ placering og byrådet senere tager stilling til kommunal 
medfinansiering af et nyt teater. 

Johan Emil Rasmussen (O) kunne ikke støtte indstillingerne.

8. Orientering om DGI Landsstævne 2021

18/2611

Beslutningstema: 
Orientering
Orientering om afholdelse af temamøde for Byrådet den 26. november 
2019

Indstilling: 
Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling: 
Som et led i den løbende orientering omkring arbejdet med DGI 
Landsstævne 2021 afholdes der temamøde for Byrådet i forbindelse med 
byrådsmødet den 26. november 2019.
Dispositionen for temamødet er:

1. Præsentation af fokusområder på tværs af arbejdsgrupperne
2. Præsentation af udkast til indretning af Landsstævnets zoner
3. Status på igangværende indsatser i ”Lokalt samarbejde”

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2019: 
Taget til efterretning.
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9. Meddelelser og orientering

18/282

Beslutningstema: 
Orientering
Meddelelser og orientering til udvalget.

Sagsfremstilling: 
Udvalgsformanden:
 Orienterede om en vellykket prisfest
 
Udvalgsmedlemmer:
 
 
Direktøren:

 Borgerservice og Bibliotek.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-11-2019: 
Taget til efterretning.
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Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:00

Lars Erik Hornemann

Anne Katrine Olsen

Susanne Gustenhoff

Johan Emil Rasmussen

Søren Kongegaard

Jesper Ullemose

Steen Tinning
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