
UDKAST 
Genstart Svendborg 

 
Formål: 
Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond (SEAF) har besluttet, at man vil afsætte en pulje på 1 mio. kr. med 
henblik på at understøtte en kick-start af Svendborg efter Coronapandemien. Samtidig har 
Økonomiudvalget i Svendborg Kommune besluttet, at man ligeledes afsætter 1 mio. kr. til dette formål.  
 
SEAF og Svendborg Kommune har derfor drøftet et muligt samarbejde om dette. Der kan i den 
sammenhæng opstilles følgende målsætninger for samarbejdet: 
 

1. Markedsføring for at tiltrække turister. Afsættet er her, at de fynske kommuner har besluttet, at 
der under Destination Fyn igangsættes en fælles, fynsk markedsføringskampagne, der skal tiltrække 
flere turister til Fyn og sikre, at fynboerne bruger en større del af deres eget feriebudget på Fyn. 
Den lokale kampagne skal derfor sikre, at Svendborg profiterer maksimalt af den fælles fynske 
indsats.   

2. Motivere kommunens borgere til at bruge deres feriebudget lokalt (”staycation” for vores egne 
borgere). 

3. Kickstarte omsætningen i lokale virksomheder inden for primært detailhandel, restaurations- og 
oplevelsesøkonomi. 

 
Afsættet er her, at de fynske kommuner netop har besluttet, at der under Destination Fyn igangsættes en 
fælles, fynsk markedsføringskampagne, der skal tiltrække flere turister til Fyn og sikre, at fynboerne bruger 
en større del af deres eget feriebudget på Fyn. Den lokale kampagne skal derfor sikre, at Svendborg 
profiterer maksimalt af den fælles fynske indsats.   
 
I forlængelse heraf har SEAF og Svendborg Kommune drøftet en række forskellige tiltag, der kan realisere 
de ovennævnte målsætninger og hvorledes man i fællesskab kan tilrettelægge det videre arbejde med 
udmøntningen af en fælles pulje.   
 
Konkrete tiltag 
SEAF og Svendborg Kommune er i denne sammenhæng enige om at pege på følgende indsatser: 
 

1. Aktivitetspulje: 
a. Kom-i-gang kit (scenevogn, lydudstyr, mm.) 
b. Frivilligbetaling 
c. Organisering 

 
2. Markedsføring: 

a. Viral markedsføring med eksisterende/nyredigerede film om Svendborg. Lokale 
virksomheder og borgere deler markedsføringsmateriale i deres SoMe-netværker. 

b. Kom-selv-i gang kit (kamera, lyd) 
c. Anvendelse af det materiale, der udvikles af Destination Fyn i forbindelse med den fælles 

fynske kampagne.  
  

3. Shopping Svendborg 
a. Mulighed for kontingent fritagelse/nedsættelse i resten af 2020 til Shopping Svendborg. (i 

givet fald op til pris ca. 380.000 kr.), med henblik på at sikre større tilslutning til foreningen. 
Dette kan forhåbentligt styrke foreningen på længere sigt.  



b. Gavekort til lokale virksomheder inden for primært detailhandel, restaurations- og 
oplevelsesøkonomi. 
 

4. Aktiviteter i byen 
a. SvendborgEvents små telte (Gl. Torvedagsteltene) opstilles på Torvet og tilbydes lokale 

virksomheder og foreninger 
b. Legeplads på Torvet 
c. Beachvolley på Torvet 
d. Torvehandlen flyttes til Centrumpladsen, der aktiveres f.eks. ved musik etc. 
e. Baggårdskoncerter evt. som del af en ”festival” 
f. Gademusikanter 

 
5. Aktiviteter med træskibe 

a. Streetfood -> Shipfood/seefood 
b. Ø-hop med træskib (få pulsen ned, oplev hvorledes øhavet traditionelt var knyttet sammen 

på tværs af de nuværende administrative grænser) 
 

6. Erhvervsservice 
a. Klippekort til lokale rådgivere omkring folketinges hjælpepakker (brug gerne rådgivernee i 

Bizz-netværket) 
b. Hjælp til SoMe-markedsføring for lokale virksomheder inden for primært detailhandel, 

restaurations- og oplevelsesøkonomi. Evt. klippekort til brug hos lokale rådgivere. 
 
Herudover arbejder Svendborg Kommune med en række erhvervsfremmetiltag, der ligeledes skal 
understøtte målopfyldelsen, herunder f.eks.: 

a. Udvidelse/forlængelse af Styrket Erhverv i Gadeplan 
b. Etablering af Fødevareprojekt baseret på metodikkerne fra SEIG (forankret hos Faaborg-

Midtfyn Kommune).  
c. Udvidelse/forlængelse af ShareFifty5 ift SMV’er i primært IT og maritime erhverv baseret 

på øget adgang til klippekort til rådgivere for at tilpasse forretningsmodel til Corona-
situationen. Vil både kunne styrke vores lokale virksomheder i målgruppen samt genere 
omsætning hos rådgiverne. 

d. Udvidelse/forlængelse af Medstrøm primært rettet mod gentænkning af post Corona 
forretningsmodel for kreative iværksættervirksomheder 

 
Organisering 
Givet, at indsatserne skal have effekt i løbet af denne sommer, skal implementeringen ske hurtigst muligt. 
Der er derfor brug for en hurtig og agil organisering.  
 
Det foreslås derfor, at der etableres en politisk styregruppe for projektet. Styregruppen sammensættes 
med 2 repræsentanter fra SEAF, borgmesteren og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget. I den 
udstrækning, at andre fonde/virksomheder bidrager økonomisk til projektet, kan styregruppen udvides.   
 
Styregruppen træffer overordnede beslutninger omkring disponering af puljen på de enkelte indsatser og 
tager stilling til konkrete ansøgninger til puljen – f.eks. i forhold til aktivitetspuljen.  
 
Der er enighed om, at man anmoder Svendborg Event og at være tovholder på eksekveringen af de enkelte 
indsatser – dels via egne kræfter og dels ved at indgå samarbejdsaftaler med andre aktører.   
 
De næste skridt 



Det er aftalt, at SEAF kontakter Fynske Banks Fond med henblik på et evt. samarbejde med dem. Svendborg 
Kommune indhenter input fra lokale eventarrangører og fra repræsentanter fra kultur- og fritidslivet med 
henblik på en kvalificering af indsatserne. Samtidig kontakter Svendborg Kommune Fyns Amtsavis med 
henblik på et evt. samarbejde om projektet.  
 
På baggrund af ovenstående forelægges sagen til politisk godkendelse i Økonomiudvalget den 19. maj. 
 
Svendborg Kommune / 14. maj 2020
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