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Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt
Forslag: Etablering af to padeltennisbaner

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Svendborg Tennisklub
Ryttervej 70, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Svendborg Tennisklub har gennem længere tid ønsket at etablere
padelbaner ved tennisanlægget på Ryttervej. Klubben beskriver, at DGI
Tennis har opfordret klubben til at anlægge to padelbaner, så banerne
kan stå klar til Landsstævnet i 2021.
Klubben ønsker således at etablere de to nye padelbaner på klubbens
eksisterende tennisanlæg ved landsstævnepladsen.
Svendborg Tennisklub har ansøgt Svendborg Kommune om en
råderetsaftale på den nuværende tennisbane nr. 2, idet der kan placeres
to baner netop der.
Tennisklubben har fået et tilbud på ca. 900.000 kr. som inkluderer
entreprenørarbejde og anlæg af to padelbaner med lysarmaturer
Klubben er indstillet på at bidrage med 200.000 kr. af egne midler. Det
resterende beløb søges finansieret via fonde og sponsorer. Anlægget
forventes færdigt i foråret 2021.
Svendborg Tennisklub mener, at Svendborg som ”Bevæg dig for livet ”
visionskommune, bør bestræbe sig på, at have tilgængelige padelbaner til gavn for byens borgere.
I Svendborg Kommune er der padelbaner ved Tåsinge Tennisklub, ved
Vester Skerninge Tennisklub og ved Rantzausminde Hallen.
I ansøgningen beskrives det, at Tåsinge padeltennis har tiltrukket mange
nye medlemmer efter etablering af deres padelbaner. Padeltennis er
forholdsvis nemt at lære at spille, det er familievenligt, og er både for
børn, unge og seniorer.
Padeltennis er en sport i rivende udvikling, i Spanien og Sverige
nedlægges mange tennisbaner til fordel for padelbaner.

Behov/ønsker

Svendborg Tennisklub ønsker økonomisk støtte til etablering af to
padeltennisbaner, ved de eksisterende tennisbaner på Ryttervej

Økonomi

Svendborg Tennisklub ansøger Svendborg Kommune om 250.000 kr. til
projektet.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Samlet anlægsbudget

900.0000
Egenfinansiering

200.000
Fonde

200.000 – Fynske Bank - bevilliget

150.000 – Velux - søgt

300.000 – DIF & DGI - vil søge (indgår ikke i nedenstående
budgetskema).
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100.000 – Sydfyns el, SEAF - vil søge

Driftsomkostninger

Der forventes ikke de store årlige driftsomkostninger, men disse
vil blive afholdt af tennisklubben.

Bilagsmateriale, evt.
link
0,7 mio. kr.

Projektets samlede
udgift og periode

Snarest

Økonomi
1.000 kr.

Tidl.

2021

2022

2023

2024

Samlet

P o lit is k bes lut ning –
pro jek t ering
P ro jektering

0

P o lit is k bes lut ning –
udf ø rels e
Udfø relse

0

Færdiggø relse
Sam let anlægs pro jek t

900
0

900

900
0

0

0

900

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

-650

-650

A fledt drift – afdrag
A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

0

250

0

0

0

250
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