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Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt 

Forslag: Anlægning af ekstra bane ved Egebjerg Fodbolds faciliteter 

Projektbeskrivelse 
Fysisk location 
(adresse) 

Egebjerg Fodbolds faciliteter i Vester Skerninge 
Rødkildevej 1, 5762 Vester Skerninge 

Overordnet 
beskrivelse 

Egebjerg Fodbold er en selvstændig afdeling under Ulbølle SG & IF med 
egne vedtægter og økonomi, og har 255 medlemmer, heraf ca. 200 børn 
og unge. Egebjerg Fodbold er klart den største aktør i foreningen. Vi 
vurderer at dette tiltag vil øge tilslutningen af medlemmer i aldersgruppen 
8-16 år. Ikke mindst grundet vores nabo Vestermarksskolen. 
 
Egebjerg Fodbolds bestyrelse har derfor besluttet at igangsætte en aktiv 
forbedring af udenoms faciliteterne. Derfor ansøges hermed et tilskud til 
anlæg af en ekstra fodboldbane i Vester Skerninge, der ville kunne styrke 
idrætslivet i området.  
 
Egebjerg Fodboldklubs vision med banen er, at skabe et centreret 
sportsmæssigt ”kraftcenter” i Vester Skerninge, og på kort sigt samle alle 
vores aktiviteter der. Således vil Egebjerg Fodbold kunne indgå i et bredt 
samarbejde i Vester Skerninge, og dermed være en endnu mere seriøs 
aktør for sportsinteresserede uden for Svendborg by.  
 
Banefaciliteterne hos Egebjerg Fodbold ved Ulbølle er ikke optimale i 
vinterhalvåret, og foreningen frygter at miste medlemmer på grund af de 
dårlige faciliteter, der ligger langt fra, hvad man oplever i andre klubber.  
 
Ved en bevilling til Egebjerg Fodbold kan det pointeres at der vil være en 
mulighed for kommunen, at sælge banerne/jorden i Ulbølle som er 
kommunalt ejede. 

Behov/ønsker Egebjerg Fodboldklub ønsker støtte til opførelse af en ekstra bane ved 
klubbens faciliteter i Vester Skerninge. 

Økonomi Egebjerg Fodboldklub ansøger Svendborg Kommune om støtte på 
1.600.000 kr. til projektet.  
 
Nedlægges boldbanen i Ulbølle, kan udgifterne til drift af en kommende 
boldbane i Vester Skerninge afholdes indenfor Svendborg Kommunes 
eksisterende budget til drift af boldbaner.    
 

Specifikke 
kvalitetskrav 

 

Øvrige bemærkninger  Anlægsbudget 
 1.700.000 kr. 

 
Finansiering 

 50.000 kr. – egen medfinansiering 
 50.000 kr.  – tilskud fra Idrættens Venner Ulbølle 
 995.000 kr. (anslået værdi) – mulig indtægt for salg af boldbane i 

Ulbølle 
 

Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,7 mio. kr.  Snarest muligt. 
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o l i t is k  bes lut n ing –  
pro jek t er ing 

Projektering 0

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 0
Færdiggørelse 1.700 1.700

Sam let  an lægs pro jek t 0 0 1.700 0 0 1.700

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering -100 -100

Afledt drift –  afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 0 1.600 0 0 1.600

Økonomi

*OBS. Evt. salg af fodboldbanen i Ulbølle, skønnes at kunne indbringe 995.000 kr.
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