
Bilag B. Faciliteter 2020 – Skriftlige kommentarer - Vurdering af ansøgninger om støtte til 
anlægsprojekter til idræt og bevægelse 2020. 

 

Trailcenter Svendborg - kort skriftlig vurdering  
 God ide' 
 Nyt spændende projekt indenfor outdoor, med mulighed for at samle såvel cyklister, cross og løbere 

og i et dejligt område omkring Christiansmindeskoven og stierne - tror helt sikkert, at det kan blive 
et rigtig godt aktiv for mange idrætsudøvere og motionister, idet det samtidig henvender sig til alle 
aldersgrupper - og godt at der blev skabt mulighed herfor sammen med den nye ejer af 
SID/Svendborg Efterskole. Finansiering med 50% fondsmidler fra interesserede fonde - svært helt 
at vurdere de kommende driftsudgifter til projektet, når det står færdigt. 

 Nyt og spændende udendørs - natur aktivitet 
 Naturen er danskernes foretrukne motionsarena. 
 Relevant, da flere og flere dyrker idræt udendørs og på selvstændig basis 
 Kommunalt driftstilskud er ikke afklaret. 

Kombinationen af gratis/betaling fra brugere står ikke helt tydeligt. 
Relevant, nyt projekt i Svendborg 

 outdoorfaciliter i denne tid lyder fornuftigt og gavner mange 
 Set i lyset af den aktuelle Covid19 problemstilling - og at det ikke er til at vide hvilke epidemier vi 

vil se i fremtiden - kan der argumenteres for at en styrkelse af udendørs aktiviteter kan være 
hensigtsmæssig. Et fint tænkt projekt, men der er stadig mange andre projekter, der også er 
spændende og i flere tilfælde afgørende for traditionsrige samlingssteder. Jeg vaklede meget 
mellem "aktuelt" og "mindre aktuelt" 

 Kender kun projektet fra presseomtale. 
 Et godt og gennemarbejdet projekt, med nyt potentiale 
 Hallindskoven har allerede baner til mountainbikerne, samt gå og cykelstier. Skoven er ikke særlig 

stor, og yderligere ændringer vil ødelægge gå-ture for den almindelige nyder af skoven. 
 

Svendborg Tennisklub - kort skriftlig vurdering 
 Stort beløb. Hvor mange medlemmer? 
 Godt og spændende projekt for en ny aktivitet indenfor Tennissporten og for Svendborg Tennisklub, 

der afgjort med det nye tiltag kan være med til at øge medlemstallet for klubben. (fornuftig 
udgiftsramme). 

 Et godt tiltag, men findes i forvejen i kommunen 
 Svendborg Kommune er den kommune i landet som har de fleste padel baner pr. indbygger. 
 Padeltennis er en sportsgren, der er stigende interesse for, bl.a. fordi den i modsætning til 

traditionel tennis, er lettilgængelig for uerfarne udøvere. Endvidere vil anlægget kunne anvendes i 
forbindelse med L2021 

 Relevant og populært tiltag, som vil trække mange nye aktive til. 
Opmærksomhed på, at det samlede center på Ryttervej har fået tilført mange penge og andre 
områder bør derfor tilgodeses. 

 dyrt tiltag pr bruger 
 Padeltennis er kommet meget frem. Derfor aktuelt. Men måske skal vi passe på ikke at smøre 

smørret for bredt og tyndt ud.... Vigtigt m nye initiativer. Men igen - ved ikke rigtigt... 
 Der er padelbaner i Vindeby og i Vester Skerninge, som uden tvivl dækker behovet pt. På den 

anden side vil baner i Svendborg være et aktiv for L21. 
 Godt projekt, også med øje for Landsstævnet 
 Hvis der er plads til disse baner, så efter min mening en god ide' 

 

Sydfyns Squash Club - kort skriftlig vurdering  
 Nyt spændende projekt fra Squashklubben, der forhåbentlig kan være med til at generere et øget 

medlemstal til klubben - og så synes jeg, at det er godt set at placere det i samarbejde med 
eksisterende idrætsforening i Egense/Rantzausminde, og sammen med deres lokaliteter i ERI hallen 
og Rantzausminde skole, så ikke alt nødvendigvis skal placeres sammen med Svendborg 
Idrætscenter/SG på Ryttervej.  
Jeg følger samtidig anbefaling fra haludvalget til projektet, der samtidig gør opmærksom på øgede 
driftsudgifter, svært helt at vurdere deres medsendte skema med nulpunktsomsætning. Ved at 



kommunen giver tilskud/underskudsgaranti hertil kan klubben gå videre med deres 
fondsansøgninger til projektet. 

 Spændende nyt projekt men dyrt 
 Flot og ambitiøst projekt. En oplagt mulighed for ren privat finansiering. 
 Squashklubben er pt. ikke eksisterende og i andre kommuner nedlægges squashbaner på grund af 

manglende interesse. 
 oplagt projekt i samarbejde med skole og eksisterende forening. 

Lånegaranti anbefales. 
 dyrt pr. bruger 
 Et klart fyrtårnsprojekt. Vil ikke blot styrke vestre bydel, men potentielt have stor betydning for 

hele Sydfyn - og måske videre ud. 
 Kender ikke projektet, men jeg hører ikke nogen stor efterspørgsel på S (kan vist ikke stave til det!) 
 Imponerende projekt. Skolesamarbejdet tiltaler mig, men foreningens nuværende medlemstal kan 

bekymre. Er der basis for så ambitiøst et projekt? 
 Forslaget har været til vurdering gentagne gange. 

Ved ikke, hvor mange brugere, der kunne få glæde af dette 
 

Svendborg Idrætshal - kort skriftlig vurdering 
 Supplement til eksisterende udbygning ved SG-Huset og Svendborg Idrætscenter på Ryttervej -  

et stort budgetteret anlægsbeløb for kommunen, jeg har svært ved helt at vurdere om der er behov 
for en ny hal - men følger opbakning og anbefaling hertil fra haludvalget, der dog samtidig gør 
opmærksom på øgede driftsudgifter. 

 Godt tiltag der kan benyttes af mange brugere 
 Vi har allerede sendt mange kommunale kroner den vej. Lad os holde en pause. 
 Der er i Svendborg et behov for store sammenhængende faciliteter til såvel idræt som andre 

events. Dette kan tilgodeses med denne facilitet. Samtidig er projektet fase 2 af samarbejdet 
mellem Idrætshallen, SG og SfB, hvor formålet er at skabe fælles rammer for bl.a. de 15-25 årige, 
som er den målgrupper, hvor der traditionelt er størst frafald blandt idrætsudøvere. 

 Hele centret på Ryttervej har netop fået tilført mange økonomiske midler, hvorfor andre områder er 
mere aktuelle at støtte. 
Behovet er til stede for mere halplads. 

 Mange personer kan benytte dette tiltag 
 Svært at komme udenom - er en del af en stor, langsigtet planlægning for et center, der allerede er 

et vigtigt idrætsligt center for kommunen. Spændende. 
 Kender projektet fra presseomtale, og det ser ud til at være tiltrængt, og “stærke” bagmænd. 
 Stort og spændende projekt. 
 Der mangler træningstimer 

 

Svendborg Petanqueklub - kort skriftlig vurdering  
 Godt og spændende projekt for Petanqueklubben i midtbyen med mulighed for at skabe øget 

aktivitet, dels for deres egne og nye medlemmer, og i samarbejde med Svendborg Senioridræt - 
fornuftig udgiftsramme. 

 En god byaktivitet for mange aldersklasser 
 En overskuelig investering til gavn for aktive seniorer. 
 Jeg vil foretrække at sådanne baner etableres i sammenhæng med andre idrætsfaciliteter fremfor 

op og ned ad af en parkeringsplads. 
 Berører et brugersegment, der bør prioriteres. 

Øger kvaliteten i forhold til fysisk og socialt samvær. 
 Banen findes allerede og kan bruges af alle 
 Petanque synes at være en vigtig aktivitet for bl.a. knapt så mobile borgere. Beløbet er jo ikke så 

stort, så hvis det kan rummes - ja herfra. Også fordi placeringen i dén bydel er af en vis betydning 
for lokale - er mit indtryk. 

 Tilgodeser en (ikke organiseret?) gruppe, som ikke er vant til at mærke spotlight. 
 Fint projekt, til en lille målgruppe. I forhold til Landsstævnet vil det være oplagt, og Svendborg 

Senior Idræt er også brugere. Fin beliggenhed midt i byen 
 Mange ældre dyrker denne sport, og der bliver flere ældre 

Der har været en bane på Dronningemaens, men jeg ved ikke noget om en bane i Møllergade. 
 



Rantzausminde Havbadeforening - kort skriftlig vurdering  
 Lokalt fælles mødested for en medlemsgruppe i fremgang - tiltrækker forskellige aldersgrupper på 

tværs af køn.  
(mindre beløbsramme budgetmæssigt). 

 Spændende, men der er mange steder i kommunen hvor det kunne være ligeså relevant 
 Aktivt udeliv. Denne gang som vinterbadning. Overskuelig investering: 1 
 Havbad er en aktivitet, der er i stor fremdrift med stadig stigende medlemstal. 

Der er tale om en meget aktiv forening i lokalområdet. 
 Relevant og berører et andet segment end det traditionelle foreningssegment. 

Øger den lokale kvalitet for socialt og fysisk samvær. 
 Få antal personer kan benytte anlægget 
 Der er vist nok megen aktivitet i havbadeforeningen. Det er jo ikke noget stort beløb, og hvis 

Strandgården kan blivet renoveret, vil dette være med til at styrke de overordnede muligheder for 
lokal aktivitet omkring Rantzausminde havn. Ok herfra. 

 Jeg har det sådan med voksne, der gerne vil bade i vand og sauna, selv må betale. 
Altså: Ikke aktuelt 

 Spændende, men måske ikke så nødvendigt projekt 
 Flere og flere dyrker svømning hele året igennem. En Sauna vil være for alle borgere også de 

borgere, der ikke er medlem af en forening 
 

”Kom og dans Svendborg” - kort skriftlig vurdering  
 Ok ansøgning med dansegulv for flere aktivitetsgrupper i dans og anden aktivitet på Torvet -  

med dansegulv - svært helt at vurdere antal potentielle brugere, samt opbevaring med op- og 
nedtagning samt transport, dette bør aftales i samarbejde med Svendborg Event eller CETS/Teknisk 
Udvalg. 
Vi kan stille spørgsmålstegn ved om vi FOU/Kultur/Fritid er den rette ansøger dertil - eller det bør 
være over Borgmesterkontorets budget til torveak- tiviteter. 

 Spændende nyt tiltag med mange muligheder udover dans, vil kunne bruges til mange aktiviteter af 
mange brugere 

 Aktivt udeliv med opbakning fra flere foreninger. Overskuelig investering. 
 Jeg har stor sympati for projektet, men umiddelbart mener jeg at det er andre af kommunens 

kasser, der skal søges til dette projekt, f.eks. nogle kulturmidler. 
 Meget begrænset aktiv målgruppe 
 kan der ikke danses på nuværende underlag? 
 Alt skønt med dans - men hvis vi skal sige nej et sted, kunne dette for min skyld godt være ét af 

dem.... Selvom det naturligvis giver bedre muligheder for udfoldelse på byens centrale torv. 
 Kender ikke projektet, men det lyder sympatisk, og må forventes at være til glæde for mange 

(uorganiserede?) grupper. 
 Meget hyggeligt, men der er nogle omkhøjde forostninger/opgaver, der ikke er taget 
 Der er en scene ved Borgerforeningen. Den kunne evt. Bruges. 

 

Svendborg Sunds Sejlklub - kort skriftlig vurdering  
 Relevant og tiltrængt ombygning og renovering af klubhusfaciliteter - valgt at prioritere den som 

aktuelt, fremfor meget aktuelt, idet der er tale om et relativt stort budgetbeløb - ved kommunal 
medfinansiering mulighed for også at søge fondsmidler dertil. 

 Godt tiltag, men er desværre mest opretning af manglende vedligeholdelse og ikke tilstrækkelig 
aktivitetsforøgelse 

 Sympatisk, men for stort i en hård prioriteringstid. 
 Strandgårdens faciliteter er meget utidssvarende, således som det fremgår af beskrivelsen. Med 

kun et omklædningslokale er der således ikke mulighed for samtidig omklædning for piger og 
drenge - og i sejlsport træner piger og drenge sammen! 

 De nuværende køkkenfaciliteter høre fortiden til og trænger i den grad til udskiftning. 
Der er tale om en meget aktiv klub med gode relationer til lokalområdets beboere og andre 
foreninger, som også har gavn af en opgradering af faciliteterne. 

 Relevant projekt. 
Eventuel opdeling af bevilling. 

 stort beløb til en klub 



 Strandgården er et vigtigt samlingspunkt for lokalsamfundet i vestre bydel/Rantzausminde. 
Bygningerne trænger åbenlyst til renovering og opgradering - ellers bliver det endnu dyrere, eller 
værre endnu.... Støttes herfra. 

 Kender slet ikke projektet, men mit indtryk er en aktiv veldrevet forening. 
 Meget relevant og nødvendigt projekt, til en aktiv forening 
 Kan ikke udtale mig om dette 

 

Skeifa Svendborg- kort skriftlig vurdering  
 Relevant udbygning af flot anlagt ridecenter  

i vestre bydel ved Tankefuld, godt placeret ved den tidligere Produktionshøjskole i Svendborg - 
være obs. på om området kan bibeholdes til aktiviteten i relation til øvrige udbygningsplaner i 
området. 
(fornuftig beløbsramme med 20% egenfinansiering). 

 Findes flere steder i kommunen 
 Vi har et flot baneanlæg som beskrevet i ansøgningen. Det er tilstrækkeligt for nu. 
 Det lyder som et rimeligt ønske. 
 Giver flere muligheder for større aktivitet. 
 Kan benyttes af mange 
 Jeg erkender, at jeg ikke har megen indsigt i ridning.... Det er helt sikkert vigtigt for de, der dyrker 

det. Set i lyset af hvad der ellers er i feltet af ansøgninger, så vurderer jeg dette lavere i relevans. 
 Mine fordomme fortæller mig, at folk, der har islandske heste som hobby, godt kan klare sig selv - 

med mindre her er tale om et projekt, som i særlig grad henvender sig til børn og unge. 
 Har ikke forudsætninger for at vurdere det ordentligt 
 Hvad laver de nu? 

 

Thurø Ridelaug - kort skriftlig vurdering 
 Ny spændende aktivitet i lokalområde på Thurø - og meget godt i tråd med nye outdooraktiviteter.  

Relativ stor udgiftsramme for et p.t. ukendt antal brugere - som jeg mener bør afvente 
opprioritering her og nu i forhold til mange andre aktuelle ansøgere p.t. 

 Spændende udendørsaktivitet der ken benyttes af mange brugere 
 Glimrende forslag men det må være muligt at skaffe lidt mere ekstern finansiering. Hvis den 

kommunale medfinansiering udgør en mindre andel af den samlede udgift er det en klar "1". 
 Der er tale om private skove og jeg finder derfor ikke, at kommunens midler skal anvendes til dette 

projekt, som ellers skønnes relevant 
 Spændende friluftsanlæg med flere anvendelsesmuligheder til et større brugersegment 
 stort beløb til smal sport 
 Lidt de samme overvejelser som Trailcentret i Hallindskoven - med en lidt usikker fremtid for 

tætpakkede indendørs aktiviteter, kan en styrkelse af udendørs aktiviteter være en rigtig god idé. 
Men der er mange tiltag, der kunne være rigtig gode.... Også her vaklede jeg meget mellem 
"aktuelt" og "mindre aktuelt". 

 Ridestien på Thurø kender jeg lidt til, og projektet er mere end en sti for hestefolk, idet stien kan 
anvendes til såvel gå som løb og sikkert andet - også uorganiseret. 

 Har ikke forudsætninger for at vurdere behovet 
 Hvad laver de nu? Hvor vil man etablere stien? 

 

Egebjerg Fodbold - kort skriftlig vurdering  
 Meget aktuel ansøgning fra Egebjerg Fodbold, der tidligere har præsenteret idéen på SIS 

bestyrelsesmøde, ved at kunne samle fodboldaktiviteten i Vester Skerninge og samtidig nedlægge 
baner og et renoveringsværdigt klubhus i Ulbølle, der ved salg heraf kan indgå i budgetbeløbet 
hertil - høj aktuel for klubben at arbejde videre med. 

 Trist for Ullebølle, men kan være med til at sikre og udvikle hele lokalområdet og foreningen 
 Salget af banerne i Ulbølle er ikke sandsynliggjort - og ekstra fodboldbaner er ikke et påtrængende 

behov. 
 Det lyder som en god idé at samle Egebjerg Fodbold på en matrikel. Dette kan skabe grundlag for 

et bedre og mere rationelt klubliv. 
 Relevant med central samling nær skolen. 

Det gamle anlæg er nedslidt. 
Flere potentielle brugere. 



 stort beløb til allerede eksisterende anlæg 
 Der er ikke mange initiativer i Vester Skerninge og Egebjerg. For mig er en styrkelse af 

lokalsamfundenes muligheder for god aktivitet vigtig. Så - hvis der kan findes økonomi til det, så ja 
herfra. 

 Kender ikke behovet. 
 Et meget relevant projekt. Ulbølle er nedslidt, og tanken om at samle idrætsaktiviteter omkring 

Vester Skerninge Hallen er oplagt. Også fint at støtte et projekt i den vestlige del af kommunen 
 Mangler nødvendig information. 
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