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1. Godkendelse af dagsorden  
 
 
 

Beslutning i Haludvalget den 12-03-2020:  
Haludvalgsmødet blev aflyst på grund af Coronavirus. 
Referatet er fremstillet på baggrund af indstilling til beslutning fra 
Haludvalgets forretningsudvalg, med efterfølgende godkendelse i et samlet 
Haludvalget. 
 
Dagsorden godkendt med tilføjelse af punktet ”Optagelse af ny institution i 
Haludvalget”. 
 
 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. november 2019 
 
 
 

Beslutning i Haludvalget den 12-03-2020:  
Godkendt. 
 
 
 

3. Orientering om lønforhold for halinspektører 
 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommunes HR afdeling kommer og orienterer om proces 
omkring løndannelse for halinspektørerne. 
 
 

Beslutning i Haludvalget den 12-03-2020:  
Punktet udsat til næste møde. 
 
 
 

4. Haludvalgets dispositionskonto 
 
18/25858 
 
Sagsfremstilling:  
Status pr. 12. marts 2020 
 
Bilag: 
Åben - Økonomisk oversigt_2020 
 

Beslutning i Haludvalget den 12-03-2020:  
Oversigten taget til efterretning. 
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5. Ansøgning om midler til ny gulvvaskemaskine 
 
19/25102 
 
Sagsfremstilling:  
Vester Skerninge Hallen fremsender ansøgning om midler til indkøb af ny 
gulvvaskemaskine, da den nuværende gulvvaskemaskine, af ældre dato, 
er brudt sammen og ikke længere kan repareres.  
 
I alt søges om 49.000 kr. 
 
Finansiering via Haludvalgets dispositionskonto. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
  
 
 

Beslutning i Haludvalget den 12-03-2020:  
Godkendt. 
 
 
 

6. Haludvalgets renoveringspulje 
 
20/5821 
 
Sagsfremstilling:  
Status pr. 12. marts 2020 
 
Bilag: 
Åben - Vedligehold - økonomisk oversigt - Hallerne 
 

Beslutning i Haludvalget den 12-03-2020:  
Oversigten taget til efterretning. 
 
 
 

7. Nedrivning af badmintonhal og reetablering af området 
 
19/21831 
 
Beslutningstema:  
Bevilling og frigivelse af tillægsbevilling og udvidelse af den samlede 
anlægsramme til projektet ”Nedrivning af badmintonhal og reetablering af 
området” 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget og i 
Teknik- og Erhvervsudvalget med endelig vedtagelse i Byrådet 
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 At der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr i 2020, til projektet 

”Nedrivning af badmintonhal og reetablering af området”, så den 
samlede anlægsramme for projektet udgør 4, mio. kr. 

 
 At ovenstående tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieres af den del af 

puljen for vedligeholdelse af Kommunale Ejendomme, som prioriteres 
af Haludvalget. 

 
 At den samlede anlægsramme på 4,0 mio. kr. bevilges og frigives i 

2020.  
 
Sagsfremstilling:  
Den 27. juni 2017 godkendte Byrådet, at der kunne etableres en ny 
idrætshal ved Dronningemaen, at den eksisterende badmintonhal rives ned 
og at området reetableres med parkeringspladser. 
 
På det pågældende tidspunkt vurderedes det, at projektet med nedrivning 
og reetablering ville fordre en udgift på 2,5 mio. kr. Det har dog 
efterfølgende vist sig, at den forventede udgift vil være på ca. 4,0 mio. kr., 
hvilket betyder en merudgift på 1,5 mio. kr.  
 
I den samlede udgiftsramme på 4,0 mio. kr. er der ikke medtaget udgifter 
til eventuel oprensning af forurening under den eksisterende hal og på 
området generelt. Det er ikke usandsynligt, at der findes slagger. Det 
endelige omfang og prisen for en eventuel oprensning kan først afklares, 
når hallen ikke længere anvendes. Har en eventuel oprensning et 
økonomisk omfang, der går ud den samlede anlægsramme vil sagen igen 
skulle rejses for Byrådet. 
 
Administrationen har i samarbejde med Haludvalget undersøgt årsagerne 
til differencen på 1,5 mio. kr. Havde disse udgifter været kendt på 
beregningstidspunktet ville de have udgjort 1,6 mio. kr. 
 
Merudgiften på ca. 1,5 mio. kr. kan henvises til omkostninger, der ikke var 
medtaget i det oprindelige overslag samt til en generel prisudvikling, da 
det oprindelige overslag er fra 2017.  Det forventede merforbrug kan 
overordnet henføres til følgende poster:  
 
Regnvandsbassin 0,273 mio. kr. 
Vandbremse 0,094 mio. kr. 
Etablering af oileudskiller mm. 
(Anslået) 

0,230 mio. kr. 

Kloak udfordring mm. (Anslået) 0,060 mio. kr. 
Belysning på P-plads (Anslået) 0,240 mio. kr. 
Støttemur og rækværk (Delvis 
anslået) 

0,252 mio. kr. 

Trappe i terræn og fliser omkring hal 0,215 mio. kr. 
15 m2 ekstra fliser 0,007 mio. kr. 
Prisregulering fra 2017 – 2020 0,250 mio. kr 
Samlet 1,621 mio. kr. 
 
 
Administrationen vurderer, at merforbruget/tillægsbevillingen på 1,5 mio. 
kr. kan finansieres af den del af puljen for vedligeholdelse af Kommunale 
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Ejendomme, som prioriteres af Haludvalget i 2020. Anbefalingen og 
nærværende dagsordenspunkt har været forelagt Haludvalget på deres 
møde den 12. marts 2020. Haludvalgets kommentarer kan ses af bilag 1 – 
Haludvalgets kommentarer til finansiering af nedrivning af badmintonhal 
og reetablering af området. 
 
Der er i den del af puljen for vedligeholdelse af Kommunale Ejendomme, 
som prioriteres af Haludvalget reserveret 5,0 mio. kr., til realisering af 
projektet ”Nedrivning af badmintonhal og reetablering af området”, i 
budgettet for 2020. Der vil herefter fortsat restere 1,0 mio. kr. af den 
oprindelige reservation til Haludvalgets disponering. 
 
Da det ikke er muligt at pege på andre finansieringsmuligheder i 2020, vil 
en alternativ mulighed være, at tillægsbevillingen finansieres fra den 
generelle del puljen for vedligeholdelse af Kommunale Ejendomme ved at 
fremrykke 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020. Det vil betyde, at der vil være det 
mindre til at vedligeholde den samlede bygningsmasse for, i 2021. 
Konsekvensen vil være, at der er vedligeholdelsesopgaver på eksempelvis 
skoler, dagtilbud, plejecentre mm, der ikke kan gennemføres. 

 
Rådgiver for det samlede projekt forventer, at projektet er færdigt til 
årsskiftet 2020/2021. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Byrådet godkendte den 27. juni 2017 en samlet anlægsramme på 2,5 mio. 
kr. til projektet ”Nedrivning af badmintonhal og reetablering af området” 
samt, at dette blev finansieret via den del af puljen for vedligeholdelse af 
Kommunale Ejendomme, som prioriteres af Haludvalget. 
 
Det endelige projekt fordrer dog en samlet anlægsramme på 4,0 mio. kr., 
hvorfor der søges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr., for at kunne realisere 
projektet. 
 
I den del af puljen for vedligeholdelse af Kommunale Ejendomme der 
prioriteres af Haludvalget, er der i 2020 prioriteret midler til netop dette. 
Det er derfor muligt jf. indstillingen, at bevillige og frigive 
tillægsbevillingen/den samlede anlægsramme for projektet. 
 
Den alternative finansiering af tillægsbevillingen kan ske via den generelle 
del af puljen for vedligeholdelse af Kommunale Ejendomme, ved en 
fremrykning af 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020. Konkret betyder dette at den 
samlede anlægsramme i 2021, til vedligeholdelse af Kommunale 
Ejendomme reduceres med 1,5 mio. kr. og at de 1,5 mio. kr. tilgå 
projektet ”Nedrivning af badmintonhal og reetablering af området”, som en 
tillægsbevilling i 2020.  Vælges dette alternativ vil man også skulle 
godkende at bevillige og frigive tillægsbevillingen/den samlede 
anlægsramme for projektet. 
 
 

Beslutning i Haludvalget den 12-03-2020:  
Haludvalget tager orienteringen til efterretning, men ønsker at udtrykke 
utilfredshed med forløbet omkring finansiering af nedrivningsopgaven. 
Haludvalget behandlede sagen omkring nedrivning af Svendborg 
Badmintonhal på et møde den 16. maj 2017, og anbefalede scenarie 1, 
som efterfølgende også blev godkendt i Byrådet. 
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Beslutningen blev truffet ud fra de beskrevne forudsætninger, hvor 
udgiften til nedrivning af Badmintonhallen var sat til en anslået pris på 2,5 
mio. kr.  
Det er for Haludvalget utilfredsstillende, at den endelige pris afviger så 
markant, og dermed belaster Haludvalget finansiering med 1,5 mio. kr. 
mere end forudsat, og at dette først kommer til Haludvalgets kendskab 
efter kontrakten for entreprisen er indgået. 
 
 
 

8. Skårup Kultur- og Idrætscenter - renovering af tagpap på toilet- 
og depotbygning 
 
20/5821 
 
Sagsfremstilling:  
Skårup Kultur- og Idrætscenter fremsender ansøgning om midler til 
udskiftning af tagpap på de gamle toilet- og depotrum i gavlen til hallen. 
Der sker nedsivning af vand gennem tagpappen, som har ligget siden 
bygningens opførelse. 
 
Der ansøges om en ramme på 58.600 kr. fra renoveringspuljen  
 
 

Beslutning i Haludvalget den 12-03-2020:  
Godkendt.  
Der bevilges et rammebeløb på 58.600 kr. fra Haludvalgets 
renoveringspulje. 
Det bemærkes, at opgaver der vurderes større end 40.000 kr., forinden 
igangsætning skal afklares med CETS jf. ”Samarbejdsaftale mellem 
Haludvalget og CETS” og at opgaven skal prisafprøves. 
 
 
 
 

9. Midtbyhallen - udskiftning af ventilationsanlæg i skydekælderen 
 
20/5821 
 
Indstilling:  
 

 
 
Sagsfremstilling:  
Midtbyhallen ansøger om midler til udskiftning af ventilationsanlægget i 
skydekælderen.  
Skydekælderen i Midtbyhallen benyttes af Svendborg Skyttekreds, som har 
påpeget at nuværende luftskifte ikke lever op til gældende krav, da 
anlægget dels er underdimensioneret i forhold til gældende regler og dels 
ikke har fuld funktionalitet grundet alder og slid. 
Ved udskiftning til ny og større ventilation vil effekten blive øget 2-3 
gange, og på den måde kan risikoen for indånding af krudtrøg 
indeholdende blystøv minimeres.  
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Samtidig optimeres effekten af anlægget ved at opbygge det således at 
der indblæses ren opvarmet luf bag skytterne og en tilsvarende mængde 
luft foran skytterne. På den måde drives krudtrøgen væk fra skytternes 
åndedrætszone.  
 
Der søges om en ramme på 55.000 kr. fra renoveringspuljen 
 
 

Beslutning i Haludvalget den 12-03-2020:  
Godkendt.  
Der bevilges et rammebeløb på 55.000 kr. fra Haludvalgets 
renoveringspulje. 
Det bemærkes, at opgaver der vurderes større end 40.000 kr., forinden 
igangsætning skal afklares med CETS jf. ”Samarbejdsaftale mellem 
Haludvalget og CETS” og at opgaven skal prisafprøves. 
 
 
 
 

10. Røgfrit fritidsliv 
 
19/22110 
 
Indstilling:  
Haludvalget drøftede på Haludvalgsmødet 10. oktober 2019 ”Røgfri 
Fremtid” med udgangspunkt i et notat, ”Røgfrit Fritidsliv” fra 
Sundhedssekretariatet i Svendborg Kommune. 
På mødet blev det aftalt, at de enkelte haller skulle drøfte notatet med 
deres respektive bestyrelser, for derefter at genbehandle sagen på 
Haludvalgsmødet 28. november 2019. 
Imidlertid havde flere haller ikke haft mulighed for at drøfte emnet i 
bestyrelsen til denne dato, og punktet blev udskudt til Haludvalgets møde i 
marts måned 2020. 
 
Haludvalget bedes, med udgangspunkt i notatet, at give udtalelse til det 
videre arbejde med ”Røgfri Fremtid” 
 
Bilag: 
Åben - Notat vedr. røgfrit fritidsliv 
 

Beslutning i Haludvalget den 12-03-2020:  
Punktet udsat til næste møde. 
 
 
 

11. Prisliste for benyttelse af idrætshaller under Haludvalget 
 
19/25656 
 
Sagsfremstilling:  
Haludvalget drøftede på mødet 28. november 2019 prislisten for benyttelse 
af hallerne under Haludvalget.  
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En arbejdsgruppe havde forud for mødet arbejdet med prislisten, med det 
formål, at enkelte priskategorier skulle ajourføres og prislisten generelt 
skulle forenkles, idet flere forhold i nuværende prisliste ikke længere finder 
anvendelse. 
Hallerne blev bedt om at forholde sig til ændringerne, og fremkomme med 
evt. ændringsforslag eller bemærkninger. 
 
Med udgangspunkt i udkast til ny prisliste for benyttelse af hallerne, bedes 
Haludvalget på mødet drøfte og fremkomme med anbefaling til politisk 
godkendelse.  
 
 

Beslutning i Haludvalget den 12-03-2020:  
Punktet udsat til næste møde. 
 
 
 

12. Anlægsprojekter til idræt og bevægelse 
 
20/5400 
 
Beslutningstema:  
Beslutning vedr. indstilling af anlægsprojekter til idræt og bevægelse. 
 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller at: 

 Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik og Erhvervsudvalget prioriterer 
hvilke anlægsprojekt der evt. fremsendes til Økonomiudvalget i juni 
2020 jf. Svendborg Kommunes budgetprocedure.  

 
 
Sagsfremstilling:  
Foreninger, borgere og andre interessenter har i perioden den 01/02–
03/03 2020 indsendt beskrevne anlægsprojekter på idræts- og 
bevægelsesområdet til Svendborg Kommune 
Alle indkomne projekter vil blive videresendt til politisk drøftelse i foråret 
2020, jf. gældende procedure. Proceduren blev revideret på møder i 
Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og erhvervsudvalget i januar 2020. 
Det skal understreges, at der ikke afsættes særskilt økonomi til at realisere 
nye projekter. Det betyder, at det alene er en politisk beslutning at afsætte 
økonomi til nye projekter. 
Projekterne sendes i marts og april 2020 til udtalelse i Haludvalget, 
Folkeoplysningsudvalget, Sport og Idræt i Svendborg(SIS), som alle er 
høringsparter i sager vedr. anlægsprojekter til idræt og bevægelse. 
Efterfølgende vil alle ansøgninger blive videresendt til politisk drøftelse i 
Kultur- og Fritidsudvalget(KFU) og Teknik- og Erhvervsudvalget(TEU).  
Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik og Erhvervsudvalget prioriterer og 
fremsender eventuelle udvidelsesønsker til Økonomiudvalget i juni jf. 
Svendborg Kommunes budgetprocedure. 
Ansøgningerne skal vurderes ud fra nedenstående kriterier: 

 Ansøgerens beskrivelse af formål, visioner og tanker bag projektet 
 Potentiel medfinansiering  
 Potentielle antal fremtidige brugere 
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 Afstand til lignende facilitet 
 Potentielle nye samarbejdsmuligheder på tværs 
 Øget kvalitet for brugerne af faciliteten 
 Indtænkning af klima og energivenlige løsninger - i det omfang det er 

muligt 
Der vil blive inddraget den fornødne ekspertise i vurderingen af indkomne 
ansøgninger i det omfang, det vurderes aktuelt. 
Administrationen har modtaget følgende ansøgninger:  

 Trailcenter Svendborg, anlæg af outdoorfacilitet ved Hallingskoven til 
løbere, mountainbikere, ryttere, efterskoleelever og skovens øvrige 
gæster 
Ansøgte beløb: kr. 3.675.000  

 Svendborg Tennisklub, anlæg af padelbaner på tennisanlægget ved 
Svendborg Idrætscenter. 
Ansøgte beløb: kr. 250.000  

 Sydfyns Squash Club, anlæg af digitalt Squash- og ketchercenter ved 
Rantzausminde Skole  
Ansøgte beløb: kr. 3.000.000   

 Svendborg Idrætshal, anlæg og drift af ny træningshal ved Svendborg 
Idrætscenter. 
Ansøgte beløb(Lånegaranti): kr. 20.000.000. til anlæg og 1.400.000 kr. 
årligt til drift.    

 Svendborg Petanqueklub, udvidelse af petanquebaner i anlægget ved 
Møllergade.  
Ansøgte beløb: kr. 75.000, og 6000 kr. årligt til drift.    

 Rantzausminde Havbadeforening, opførsel af ny sauna på 
Rantzausminde Havn 
Ansøgte beløb: kr. 75.000  

 ”Kom og dans Svendborg”, etablering af dansegulv på lille torv:  
Ansøgte beløb: kr. 270.000  

 Svendborg Sunds Sejlklub, optimering af faciliteter på Strandgården i 
Rantzausminde:  
Ansøgte beløb: kr. 2.296.600 og kr. 750.000 i lånegaranti. 

 Skeifa Svendborg, etablering af opvarmningsbane i Svendborg Vest 
Ansøgte beløb: kr. 224.000  

 Egebjerg Fodbold, anlæg fodboldbane ved Vester Skerninge Hallen 
Ansøgte beløb: kr. 1.700.000 
FDF Tåsinge, etablering af nyt kredshus ved Færgegårdsvej 
Ansøgte beløb 290.000 kr. 

 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:  
Der er ikke afsat særskilt økonomi til anlæg af projekter til idræt og 
bevægelse. Eventuelle udvidelsesønsker ledsages af finansieringsforslag, 
eller kan finansieres ved omprioriteringer inden for den afsatte 
budgetramme til anlæg. 
 
 
 
Bilag: 
Åben - FDF Tåsinge - Ansøgning og budgetskema 
Åben - Trail Center Svendborg - Ansøgning & budgetskema 
Åben - Sydfyns Squash Club - Ansøgning & budgetskema 
Åben - Egebjerg Fodbold - Ansøgning og budgetskema 
Åben - Rantzausminde Havbadeforening - Ansøgning og budgetskema 
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Åben - Kom og dans Svendborg foreningen - Ansøgning og budgetskema 
Åben - Svendborg Idrætscenter - Ansøgning og budgetskema 
Åben - Skeifa Svendborg - Ansøgning og budgetskema 
Åben - Svendborg Sunds Sejlklub - Ansøgning og budgetskema 
Åben - Svendborg Tennisklub - Ansøgning og budgetskema 
Åben - Svendborg Petanque Club - Ansøgning og budgetskema 
 

Beslutning i Haludvalget den 12-03-2020:  
Haludvalget har alene forholdt sig til ansøgninger, der vedrører 
Haludvalgets ressortområde: 
Ansøgningen fra Sydfyns Squash Club anbefales under forudsætning af, at 
der i givet fald tilføres de nødvendige driftsmidler.  
 
Ansøgningen fra Svendborg Idrætshal anbefales under forudsætning af, at 
der i givet fald tilføres de nødvendige driftsmidler. 
 
 
 
 

13. Optagelse af ny institution i Haludvalget 
 
 
 

Beslutning i Haludvalget den 12-03-2020:  
Haludvalget tager den foreløbige orientering til efterretning, og anbefaler 
at den nye institution optages som medlem i Haludvalget med tilhørende 
økonomi, således den ikke belaster drifts- og anlægsøkonomien for de 
øvrige institutioner. 
 
 
 
 

14. Orientering 
 
 
Sagsfremstilling:  
Formanden 
 
Administrationen – Kultur og Fritid 
 
Administrationen – CETS 
 
Byrådsmedlemmet 
 
Hallerne 
 
 

Beslutning i Haludvalget den 12-03-2020:  
- 
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15. Næste møder 
 
 
Sagsfremstilling:  
4. juni  
3. september 
3. december 
 
 
 
 
 

16. Evt. 
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