Budget 2021
Anlæg 2021 - 2024: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag
Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt
Forslag: Verdens første digitale squash- og ketcher center

Projektbeskrivelse
Fysisk location
(adresse)

Et areal mellem Rantzausminde Skole og Rantzausmindehallen, ved
Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg.

Overordnet
beskrivelse

Sydfyns Squash Club har indgået en strategisk alliance med EgenseRantzausminde Idrætsforening og Rantzausmindehallen, om i fællesskab at
etablere verdens første digitale Squash- og ketchercenter.
Alt skal foregår digitalt. Hele forløbet fra man reserverer baner, mens man
spiller og til man har spillet bliver styret af computerteknologi. Dette gør at
træningen bliver mere effektiv, der bliver færre pauser og pulsen kommer
højere op.
Centeret skal indeholde tre interactive squashbaner. Med interactive
menes, at hele frontvæggen på banerne fungerer som en stor touchskærm. Mange tusinde danskere dyrker idræt hver uge, men langt fra alle
får pulsen op i nærheden af maximum. Det gør man med interactive
squash.
Sydfyns Squash Club beskriver, at de gennem årene har markeret sig, som
en af Danmarks mest progressive squashklubber.
I 2005 blev Sydfyns Squash Club certificeret af Danmarks Idræts-Forbund,
som en børnevenlig idrætsforening. Gennem flere sæsoner har klubben
også haft et divisionshold.
Klubben oplever, at der stor interesse for squash på Sydfyn. I de 11 år,
hvor squashklubben havde adgang til baner på Nyborgvej, beskrives det,
at klubben havde mere end 1100 medlemmer i kortere eller længere
perioder.
Sydfyns Squash Club havde i perioden 2015-2017 en 2-årig råderetsaftale
over et kommunalt areal på 1650 m2 ved Svendborg Idrætscenter, da
klubben ønskede at etablere et kombineret squash- og bordtenniscenter.
Foreningen lykkes dog ikke med at realisere projektet, og råderetsaftalen
blev derfor ikke forlænget. Sydfyns Squash Club fik i november 2016
afslag på en ansøgning til den daværende kommunale pulje til lokale
initiativer på 1.000.000 kr.
Klubben har ikke haft folkeoplysende idrætsaktiviteter i Svendborg
Kommune siden 2010, da der ikke længere eksisterer squashfaciliteter i
Svendborg Kommune.

Behov/ønsker

Sydfyns Squash Club ønsker støtte til opførsel af verdens første digitale
squash- og ketcher.

Økonomi

Sydfyns Squash Club ansøger Svendborg Kommune om økonomisk støtte
med et beløb på 3.000.000 kr. til projektet. Klubben agter fremadrettet, at
ansøge Svendborg Kommune om råderet over et areal ved Rantzausminde
Hallen.

Specifikke
kvalitetskrav
Øvrige bemærkninger

Anlægsbudget

10.257.530 kr. – I alt inkl. rådgiverhonorar og moms
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Finansiering

3.000.000 – kommunalt anlægs tilskud, subsidiært en lånegaranti
på et tilsvarende beløb
Fonde

6.700.000 - Realdania, Mærsk Fonden, Nordeafonden,
Egmontfonden vil søges

457.530 - Fynske Banks Fond, Sydfyns Elforsynings Fond vil søges
Fundraisingen kan ikke iværksættes, før kommunen har affyret det
økonomiske startskud, da det vil give grønt lys fra de store landsdækkende
fonde med deres støtte til projektet.
Egen finansiering

100.000 – Sydfyns Squash Club
Driftsomkostninger

Se bilag - Nulpunktsbudget

Bilagsmateriale, evt.
link
10,3 mio. kr.

Projektets samlede
udgift og periode

Snarest muligt.

P ro jektering

0

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

0

Færdiggø relse

0

Sam let anlægs pro jek t

0

10.258

0

0

0

0

Lånefinansiering

0

Øvrig finansiering

-7.257

-7.257

A fledt drift – afdrag
A fledt drift

Samlede likviditet, netto

0

0

3.001

0

0

0

-7.257
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