
Facilitetsprocesoversigt -   SIS 2020 - 11 ansøgninger

Aktualitet: Projektejer: Kommentarer:

Meget aktuelt Trailcenter Svendborg Spændende, veldokumenteret og godt bearbejdet projekt
Nyskabende måde at samarbejde på på tværs af idrætsgrene
Opmærksomhedspunkter:
delvis gratis sted - tvivl om driftstilskud

Aktuelt Svendborg Tennisklub Anlæg af de 2 paddeltennisbaner bliver en del af L21 aktiviteterne - turist-
potentiale - sport i fremgang - stort medlemspotentiale - går fint i tråd med de
øvrige aktiviteter på Ryttervej 70

Aktuelt Egebjerg Fodbold Kraftcenter v/skole - fællesskab for lokalbefolkningen ved et kraftcenter

Aktuelt Svendborg Petanqueklub L21 - mulighed for afholdelse af stævner - aktivering af andre, ikke 
traditionelt aktive grupper - socialt mødested - pladsmangel

Aktuelt Rantzausminde Havbadeforening Lokalt fælles mødested - medlemsfremgang - tiltrækker forskellige
alders- og målgrupper på tværs af køn - i tråd med den øvrige outdoor
vækst

Aktuelt Svendborg Idrætshal Ansøgningen er en del af oprindeligt projekt, igangsat før facilitetspro-
cessen blev indført - det oprindelige projekt er nu indelt i faser , hvor
fase 1 er i gang -fase 2 er en del af det arbejde der pågår med 15-25 målgruppen -
"Bolden" / fase 2 er en vigtig brik i udviklingen af området på Ryttervej 

Aktuelt Svendborg Sund Sejlklub Virkelig tiltrængt renovering af smuk, gammel kommunal ejendom 

Aktuelt Sydfyns Squash Club Spændende projekt i samarbejde med den lokale skole - medlemsgrundlag ? -
fremtid for sporten ? - lånegaranti anbefales



Mindre aktuelt Skeifa Stor investering ift brug - et område der ikke ofte prioriteres - 

Mindre aktuelt Thurø Ridelaug Stor investering ift det forventede antal brugere

Mindre aktuelt "Kom og dans Svendborg" Stor investering ift antal potentielle brugere - opbevaring - op-nedtagning og
transport er ubekendte faktorer 

Projekterne er ordnet i aktualitetsrækkefølge i forhold til besvarelserne som har taget udgangspunkt i nedenstående kriterier:

Ansøgerens beskrivelse af formål, visioner og tanker bag projektet
Potentiel medfinansiering
Potentielle antal fremtidige brugere
Afstand til lignende facilitet
Potentielle nye samarbejdsmuligheder på tværs
Øget kvalitet for brugerne af faciliteten
Indtænkning af klima- og energivenlige løsninger,- i det omfang det er muligt

I Sport og Idræt Svendborgs bestyrelse, som står bag høringssvaret, sidder enkelte medlemmer, der er tilknyttet ansøgende foreninger, 
men det er dog bestyrelsens klare betragtning, at disse ikke har været afgørende i forhold til høringssvarets udfald.
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