
Ansøgning om råderetsaftale  
 
 

Beslutningstema  
Tilsagn om råderetsaftale med Tåsinge Tennis og Padel Klub for et areal beliggende i forlængelse 
af nuværende tennispark til etablering af padelhal med 4 indendørs padelbaner.  
 
 

Indstilling  
Tåsinge Tennis og Padel Klub ansøger om følgende:  
 
• at der indgås en 25 årig råderetsaftale med Tåsinge Tennis og Padel Klub for padelhal med 4 

indendørs baner samt tilhørende parkeringspladser  
 
 

Sagsfremstilling  
Padel er den hurtigst voksende sport herhjemme. Vi har på Sydfyn allerede nu 6 (og snart 8) 
baner, dog alle udendørs.  
 
Vi ønsker at udbrede sporten yderligere og samtidig tilbyde egne og øvrige medlemmer, 
muligheden for at spille padel indendørs grundet de vejrmæssige omstændigheder i DK.  
Padelhallen vil være fuldt foreningsmæssigt drevet med frivillige kræfter, og med hensigt om 
samarbejdsaftale med de øvrige Sydfynske klubber.  
 
Tåsinge Tennis og Padel Klub har indgået samarbejdsaftale med Tåsingeskolen, der spiller ind i 
den åbne skole og idrætsskolekonceptet. Aktuelt tilbydes nuværende udendørs faciliteter til alle 
klassetrin på Tåsingeskolen i forbindelse med undervisning i sommerhalvåret. Tåsinge Tennis og 
Padel Klub samarbejder endvidere med bl. a. Vestre Skole, Rantzausminde Skole og 
Nymarkskolen, samt med efterskoler i det sydfynske område, der bruger anlægget i deres 
undervisning. Disse samarbejder vil kunne udbygges til helårsundervisning ved etablering af ny 
hal. 
 
Tåsinge Tennis og Padel Klub har ikke fået udarbejdet et skitseprojekt endnu, da projektet 
realisering er betinget af, at klubben får råderet over det ønskede areal. Tåsinge Tennis og Padel 
Klub er dog i tæt dialog med andre klubber, der har etableret indendørsbaner bl. a. Dragør og 
Holstebro. Såfremt Svendborg Kommune ønsker det, kan råderetsaftalen forsynes med en passus 
om, at råderetten bortfalder, såfremt projektet ikke er realiseret indenfor 5 år. 
 
Det ønskede areal til etablering af ny hal udgør ca. 2.100 m2 (35 x 60 m) og vil være beliggende 
på matrikelnr. 3bb Vindeby, Bregninge, ved siden af de nuværende tennisbaner.  
 
Padel har taget Tåsinge med storm, og fra medlemstal på 205 personer i 2015, har klubben nu 
rundet de 400 medlemmer. I 2019 var klubben i top 5 ifht. stigning i medlemstal på hele Fyn.  
 
Tennisanlægget vil herefter bestå af 2 udendørs padelbaner, 2 tennisbaner (grus), 2 
shorttennisbaner samt 1 beachtennisbane, og med det kraftigt voksende medlemstal, vurderer vi, 
at den nye hal vil dække klubben og områdets behov. Samtidig vil der ved denne løsning, være 
mulighed for at arrangere træning i større grad samt tiltrække landsdækkende turneringer.   
 
 



Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser  
Tåsinge Tennis og Padel Klub er en velkonsolideret klub med en god økonomi og klubben har 
tidligere vist, at klubben kan realisere store projekter. Først med etableringen af Tåsinge Tennis 
Park og senest med etablering af yderligere en padelbane på anlægget. Tåsinge Tennis og Padel 
Klub vil være bygherre på projektet og vil via fondsmidler/sponsorater, egne midler samt kommunal 
støtte, i det omfang det er muligt, finansiere den samlede anlægssum.  
 
De fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse af anlægget afholdes af Tåsinge Tennis og Padel 
Klub. 
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