Budget 2021
Anlæg 2021 - 2024: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag
Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt
Forslag: Trailcenter ved Hallingskoven

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Hallingskov, 5700 Svendborg

Overordnet
beskrivelse

Projektet udspringer af et ønske om og behov for, at skabe et grundlag for
et fremtidigt fællesskab for den stadig stigende gruppe af idrætsudøvere
for hvem naturen udgør den primære facilitet for udøvelsen af deres idræt.
I Svendborg Kommune er denne andel 60 % af idrætsaktive voksne,
hvoraf ca. ⅓ bruger Hallingskoven (Idrættens Analyseinstitut 2016).
Projektet vil være det første af sin slags i Svendborg Kommune og blandt
få i Danmark.
Trailcenter Svendborg er et nationalt eksempelprojekt og er ét af fem
trailcenter projekter i Danmark, som er udpeget af Danmarks
Idrætsforbund (DIF) og Lokale og Anlægsfonden (LoA). Projektet rammer
en trend i tiden, hvor flere og flere bruger naturen som deres primære
Idræts facilitet.
Der findes ikke en bygningsfacilitet (et mødested) til denne stadigt
stigende gruppe der bruger naturen som idrætsfacilitet. Trailcenter
Svendborg rammer præcis ind i denne trend og dette voksende behov.
Visionen er at bidrage til at idrætsudøvere på tværs af alder, køn,
idrætsgren og sportslig ambition kan mødes i fællesskab og skabe sociale
relationer. Samt at skabe et rum, hvor brugerne af Hallingskoven via
forståelse og indsigt kan lade sig inspirere til nye måder at dyrke idræt i
naturen på i samspil med øvrige bruger-interesser i naturen.

Behov/ønsker
Økonomi

Formålet er at etablere et mødested i naturen som imødekommer behovet
for at skabe et grundlag for fællesskab for den stødt stigende gruppe af
idrætsudøvere, der bruger naturen til sin idræt.
Foreningen Trailcenter Svendborg ønsker støtte til etablering af et
Trailcenter ved Hallingskoven.
Foreningen Trailcenter Svendborg ansøger Svendborg Kommune om støtte
på 3.675.000 kr. til projektet.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

7.350.000 kr.
Finansiering

2.450.000 kr. – Lokale og Anlægsfonden – Tilsagn modtaget

1.225.000 kr. – Fynske Bank Fonden, SEAF & Nordea Fonden –
Søges
Der har været en indledende dialog med Fynske Bank Fonden og Nordea
Fonden, der finder projektet interessant.
Nordea Fonden ønsker IKKE ansøgning før der ligger en kommunal
bevilling.
Driftsomkostninger
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Foreningen Trailcenter Svendborg er ansvarlig for driften, der er lavet et
udkast til et driftsbudget, se bilag. Der er indregnet et årligt kommunalt
tilskud, som ligger ud over ansøgningen om 3.675.000 kr. til anlæg.
(150.000 kr. i lokale tilskud, ikke bevilliget)

Bilagsmateriale, evt.
link
7,350 mio. kr.

Projektets samlede
udgift og periode

Snarest muligt.

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

7.350
0

7.350

7.350
0

0

0

7.350

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

-3.675

-3.675

A fledt drift – afdrag
A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

0

3.675

0

0

0

3.675
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