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Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Anlægstilskud til Aktivitets- og Kulturhus i Lustrup-Damhus 
 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Lustrup-Damhus Beboerforening har siden 2018 været i dialog med Esbjerg Kommune 
omkring et anlægstilskud til etablering af et nyt Aktivitets- og Kulturhus.  
 
Projektet blev første gang placeret i anlægspuljen ved budgetvedtagelsen for Budget 
2020 og senest i anlægspuljen for Budget 2022. 
 
Forvaltningen har den 11. april 2022 modtaget en opdateret ansøgning til Budget 2023-
2026. 
 
Det nye Aktivitets- og Kulturhus skal bruges til idrætsaktiviteter, men også til sociale, 
kulturelle og kreative aktiviteter. Ydermere er der planer om at etablere en 
ungdomsklub, der skal være aktivitetssted og samlingssted for lokalområdets børn og 
unge. Antal af aktiviteter er på et sådant niveau, at det nuværende forsamlingshus ikke 
kan huse det.  
 
Af tidligere regnskaber for det nuværende Lustrup-Damhus forsamlingshus samt af 
fremsendte ansøgning til nyt Aktivitets- og Kulturhus fremgår det, at der er begrænsede 
tilskudsberettigede aktiviteter og en væsentlig lejeindtægt fra udlejning af festsal.  
 
Forvaltningen har på denne baggrund bedt styregruppen for projektet om at uddybe 
forventet aktivitetsniveau samt redegøre for, hvilke kulturelle aktiviteter der påtænkes 
at skulle foregå i Aktivitets- og Kulturhuset.  
 
Listen over forventede aktiviteter, såvel tilskudsberettigede, kulturelle samt private 
arrangementer er gennemgået og afklaret rent juridisk. Den aktivitet som Aktivitets- og 
Kulturhuset fortrinsvis skal benyttes til, er aktiviteter som Esbjerg Kommune lovligt kan 
støtte.  
 
Det er Lustrup-Damhus Beboerforening der står for driften og vedligehold af det 
nuværende forsamlingshus. Esbjerg Kommune er hverken bygnings- eller matrikelejer.  
 
Der er på ugebasis 3-4 idrætsaktiviteter i det nuværende forsamlingshus. Huset er ikke 
længere tidssvarende og fremstår udtjent og er dyr i drift. Igennem de sidste fem år har 
de årlige forbrugsudgifter været ca. 30.000 kr., årlige lejeindtægter for ca. 20.000 kr. 
årlige aktivitetstimer ca. 20–60, og der er blevet udbetalt ca. 3-5.000 kr. i lokaletilskud.  
 
Jf. den fremsendte liste over aktiviteter er der en forventning om ca. 120 
tilskudsberettigede aktivitetstimer pr. år, hvilket vil medføre en øget driftsudgift til 
lokaletilskud på ca. 40.000 kr. årligt.    
 
Jf. Folkeoplysningsloven kan kommunalbestyrelsen udlade at yde lokaletilskud til nye 
lejemål, dvs. lejemål hvor foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud, hvis der 
kan anvises egnede kommunale faciliteter.  
Kommunalbestyrelsen kan også undlade at yde lokaletilskud til ændring af lejemål, hvis 
det medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.  
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Den lokale styregruppe i Lustrup-Damhus har tidligere modtaget et tilbud for opførelse 
af nyt Aktivitets- og Kulturhus. Heri indgår nedrivning af det eksisterende 
forsamlingshus. 
 
Projektets, samlede anlægssum var igennem 2021 anslået til at blive 4.500.000 kr. og 
Lustrup-Damhus styregruppe planlagde at finansiere projektet med 50% 
egenfinansiering og 50% tilskud fra Esbjerg kommune. 
 
I maj måned 2022 indsendte Lustrup-Damhus dog en revideret projektplan der tager 
højde for voldsomme prisstigninger, på byggematerialer. 
 
Projektet steg dermed i 2022 til en samlet anlægssum på 5.500.000 kr. Den 
udbetalte værdi for den ansøgte anlægstilskud fra Esbjerg kommune stiger derfor til 
2.750.000 kr. 
 
Lustrup-Damhus skal på baggrund af den øgede projektsum i 2022 også selv 
egenfinansiere 500.000 kr. mere end først antaget og Lustrup-Damhus styregruppe 
planlægger at anskaffe projektfinansieringen således: 
 
Samlet anlægssum  5.500.000 kr.  
Tilskud fra Beboerforeningen (kassebeholdning) -200.000 kr.  
Lokale firmaer (Sponsorering af frivilligt arbejde og materialer) -250.000 kr. 
Husstandsindsamling (Tilkendegivelse fra beboere om frivilligt 
arbejde samt kontante bidrag) 

-300.000 kr.  

Fonde (Forventet bidrag) -1.500.000 kr.  
Yderligere Fonde, sponsorater og hustandsindsamlinger -500.000 kr. 
Tilskud fra Esbjerg Kommune (udbetalt værdi) 2.750.000 kr. 

 
Egenfinansiering 
Der er udarbejdet en plan for egenfinansiering, og ansøgninger til flere fonde om tilskud 
er sendt. Det er en tidstung proces, men beboerforeningen oplyser, at succesraten er 
stor. 
 
Der er lokal opbakning i form af støtte til projektet fra både private og firmaer, men 
egenfinansieringen er blevet udfordret af Covid-19, da det endnu ikke har været muligt 
at gennemføre de to planlagte runder af husstandsindsamlinger. 
 
Lustrup-Damhus Beboerforeningen forventer, at egenfinansieringen vil være på plads 
ultimo 2022. 
 
Det anbefales på denne baggrund, at anlægstilskuddet til etablering af et nyt Aktivitets- 
og Kulturhus i Lustrup-Damhus skal afvente en yderligere kvalificering og dermed indgå 
i budget 2024, dvs. når Lustrup-Damhus har deres egenfinansiering er på plads.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilskud til Aktivitets- og Kulturhus i 
Lustrup-Damhus, anlæg. 

2.302,5 40,0 40,0 40,0 
- Anlæg 2.282,5 0,0 0,0 0,0 

- Drift 20,0 40,0 40,0 40,0 

Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budgetværdien af 2.750.000 kr. er 2.282.500 kr. 
 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen



























Statusopdatering for Projekt ”Aktivitets- og Kulturhus i Lustrup–Damhus” 
 
 

Lustrup, den 9/4-2022 
 
 
 
Orienterende status vedr. nyt aktivitets- og kulturhus i Lustrup-Damhus 
 
Lustrup-Damhus Beboerforening har siden 2018 været i dialog med Esbjerg Kommune vedr. etableringen af et nyt 
aktivitets- og kulturhus i Lustrup-Damhus, som kan rumme områdets beboere under samme tag ved de mange 
årlige sammenkomster og arrangementer. Et nyt aktivitets- og kulturhus vil desuden bidrage til at understøtte den 
seneste udvikling af såvel sociale og kulturelle arrangementer som nye idrætstiltag. Nyeste skud på stammen, som 
igangsættes af lokale frivillige aktører, er yogahold for voksne, en kreativ klub for børn og forældre samt en 
dameklub med forskellige sociale, kreative og fysiske udfoldelser. Befolkningstilvæksten er stigende i området, og 
det samme er opbakningen til et nyt aktivitets- og kulturhus.    
 
Projektet er med på Esbjerg Kommunes budget for 2021-2023 med forbehold for en medfinansiering fra 
beboerforeningens egen side. Dette arbejde er i fuld gang; den planlagte indsamling hos de lokale husstande er 
påbegyndt og bidraget derfra er i første runde 218.400 kr. fordelt på kontante bidrag 104.100 kr. og mandetimer 
114.300 kr. (timesats 100 kr.). Bidrag fra virksomheder beløber sig til 224.500 kr. fordelt på kontant bidrag på 
69.500 kr. samt udførelse af opgaver til værdi 155.000 kr. fordelt på nedbrydning, anlæg og fundament. 
 
Med stor glæde har vi modtaget tilsagn om støtte fra Nordea Fonden med 750.000 kr. 
  
Se det fulde finansieringsbudget i vedhæftede Excel fil. 
 
Med baggrund i restriktioner grundet Covid-19 har vi været sat på pause i 2021. Vi er nu klar til anden runde af 
den lokal husstandsindsamling. Den sættes i gang i medio april og forventes afsluttet i juni 2022 med et forventet 
resultat på 85.000 kr. 
    
 
Virksomhedsindsamlingen 
 
Der er planlagt et informationsmøde med de lokale virksomheder fra Lustrup og Damhus i maj 2022, hvor vi også 
vil invitere lokale politikere til et møde i vores nuværende forsamlingshus. Forventningen er at de lokale 
virksomheder via kontakter i eget netværk kan bidrage til indsamlingen hos relevante virksomheder i Ribe-
området. Forventet resultat et sted mellem 300.000-350.000 kr. 
 
Fonde 
 
I vedlagte budget kan man se hvilke fonde, der er søgt, skal søges, og de, som har sendt afslag. Her har vi en klar 
målsætning om et resultat på yderligere mindst 500.000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Forventninger 
 
Vi vil arbejde videre med vores andel af finansieringsrammen for projektet med en forventning om, at Esbjerg 
Kommune bidrager med de forventede 2.250.000 kr., så vi kan realisere projektet. Vi kan konstatere, at der er stor 
opbakning til projektet fra alle i lokalområdet, både fra private og virksomheder. 
 
 
Det samlede budget 
 
Da vi første gang reviderede budgettet i 2019, landede vi på et samlet budget på 4.500.000 kr. 
Vi er blevet oplyst om, at vi skal forvente en stigning på ca. 35% grundet prisstigning på materialer. Som 
forventeligt over det næste års også vil falde igen – ingen ved dog hvor meget.  
 
Som vi ser det, kan det betyde at vi må tilpasse den løsning, som vi oprindeligt havde budgetteret med, så projektet 
kommer til at passe med et budget på 4.500.000 kr., og alternativt vil vi søge en ekstrabevilling hos Esbjerg 
Kommune for at realisere den oprindelige løsning. Hvis der en form for praksis i forhold til sådan en situation med 
stigende materialepriser, som må siges at være ekstraordinær, vil vi meget gerne informeres derom. 
 
Overordnet set er status, at vi p.t. mangler 607.100 kr. for at nå målet på 4.500.000 kr. 
 
Vi har en klar forventning om at være i mål med finansieringsrammen ultimo 2022.   
 
Skulle der være spørgsmål til det fremsendte må du/I sige til. 
 
Med venlig hilsen  
 
Michael Christiansen  
 
Formand  
Lustrup-Damhus Beboerforening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finansieringskilde Budgetteret Bevilliget beløb Difference Kommentar 

Beboerforening bidrag 200.000,00               200.000,00                       -                          

Private, i alt. (per 09-04-2022) 
Private - indsamling ved husstande. -                             104.100,00                        
Private - frivillige arbejdstimer (100,00/enhed) -                             114.300,00                       
Private i alt 300.000,00               218.400,00                       81.600,00              Diff skal hentes ved indsamling q2 2022 (forsamlingsforbud løftet) 

Lokale firmaer, sponsorater. (per 09-04-2022)
Firmaer, samlet beløb 69.500,00                          
Firmaer, samlet beløb på bevilliget timer (300,00/enhed) 155.000,00                       
Firmaer i alt. 250.000,00               224.500,00                       25.500,00              Diff skal hentes ved fundraising arrangementer i q2 2022 (forsamlingsforbud løftet) 

Esbjerg Kommune medfinansiering 2.250.000,00            2.250.000,00                    -                          Beløb bevilliget på kommunebudget. 

FONDE EJER 
Norlys 150.000,00               150.000,00                       K Modtaget pr. 16.12. 2020
Nordea's ”Her bor vi”- pulje 750.000,00               750.000,00                       M Svar forventes december
Bevica Fonden 50.000,00                 M Til handicamp rampe, søges når "hus-finansiering" er på plads. 
AP Møller og Hustru 500.000,00               K Endnu ikke søgt
Claus Sørensen Fonden 100.000,00               100.000,00                       K Modtaget pr. 26.5. 2021
Nordea's Lokalfond 100.000,00               K Afventer Her-Bor-Vi. 
Sydbank Fonden 100.000,00                                               -  K Afslag pr. 18.5. 2021
Johan Hoffman 100.000,00                                              - K Afslag per 15.4. 2021
SparNord Fonden 50.000,00                 K Kan ikke søges til bygninger, muligvis til andre dele af projektet
Brandkasse fonden sydvest 50.000,00                 er søgt K Svar December 2021 Udsat.
Lokale & Anlægsfonden 300.000,00               M Søgt, afventer snak med Birgitte Carlsen
Nykredits fond 150.000,00               er søgt M Er søgt september 2021
Landdistriktspuljen 85.000,00                 M Endnu ikke søgt
DIF & DGI 60.000,00                 er søgt M Søgt uge 13
Puljen til lokale projekter (Esbjerg kommune) 100.000,00               K Afvent til min 60% af øvrige fonde i hus. (est 01-10-2021)
Fonde i alt ansøgt (inkl buffer) 2.645.000,00            

Minimum beløb fra fonde ihht samlet budget 1.500.000,00            1.000.000,00                    500.000,00            

Total 4.500.000,00            3.892.900,00                    607.100,00            

Lustrup-Damhus Beboerforening - Finansieringsbudget Projekt Aktivitets- og Kulturhus i Lustrup-Damhus

Tilrettet Finansieringsbudget Aktivitetshus 08042022 BOL_20220410 10-08-2022 Side 1 af 1
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1. Udvidelse af Vester Nebel Multihal 
 
2. Beskrivelse af forslag  
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022-25 henviste forligspartierne udvalgte 
projekter til anlægspuljen, herunder ansøgning fra Vester Nebel Idrætsforening om 
udvidelse af Vester Nebel Multihal som dermed har været placeret i anlægspuljen siden 
Budget 2018, projektet har afventet diverse kvalificering samt afklaring af ejerforholdet. 
 
I 2021 købte Esbjerg Kommune hele bygningsmassen fra Din Forsyning, hvorfor 
ejerforholdet nu er afklaret, og Vester Nebel IF har nu fremsendt ny ansøgning om 
udvidelse af Vester Nebel Multihal. 
 
Der er indsendt en ansøgning der forløber i 2 etaper, hvor 2. etape ses som et 
fremtidsscenarie, hvori man tænker at tilbygge en aktivitetshal på ca. 200 m2., hvilket 
vurderes at være ca. 5-10 år ude i fremtiden. 
 
Herefter beskrives alene 1. etape, som deles op i 2 prioriteter. 
 
Prioritet 1 
Helt akut er der mangel på omklædningsfaciliteter. Deltagerantallet på diverse 
holdaktiviteter er steget væsentligt, således der ikke er plads til alle deltagere i 
omklædningsrummene/ badefaciliteterne. Når der er skift mellem hold, må det hold der 
afslutter aktivitet, således vente på at det hold der starter næste time er omklædt, og 
de der skal starte, er nødsaget til at tage deres tøj med ind i hallen indtil det afsluttende 
hold har forladt omklædningsrummene. Begge omklædningsrum ønskes derfor 
væsentligt udvidet. 
 
I tilbygningen indgår også et udendørs toilet til brugerne af henholdsvis bålhuset, 
petanque-, beachvolley- og skaterbanen udenfor. 
 
I forlængelse af ovennævnte tilbygning ønskes det nuværende depot-/aktivitetsrum 
udvidet, således det fremefter udgør 120 m2. Arealet vil herefter fremstå som et 
aktivitetsrum med gulvvarme til blandt andet afslappende gymnastik og yoga. 
 
Slutteligt ønskes det nuværende rengøringsrum flyttet, således der skabes mere rum i 
fællesarealet/caféområdet. 
 
Prioritet 2 
Der er mangel på opbevaringsplads, hvilket har været et problem gennem flere år. 
Mængden og størrelsen af redskaber gør at det er svært at holde i orden samt opbevare 
det hele i nuværende depotlokale. Der ønskes derfor etableret et nyt redskabsrum på 
ca. 45 m2. 
 
 
Vester Nebel IF vil til finansiering af projektet ansøge om lokale sponsorater, ligesom 
man også er villig til at bidrage med midler fra foreningskassen samt frivillig 
arbejdskraft. 
 
Økonomien skal kvalificeres, hvilket forventes sket ultimo august. 
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udvidelse af Vester Nebel Multihal ? ? ? ? 
      Anlæg ? 0,0 0,0 0,0 

- Prioritet 1 ? 0,0 0,0 0,0 
- Prioritet 2 ? 0,0 0,0 0,0 

      Drift KMU, overføres senere ? ? ? ? 
Drift KFU ? ? ? ? 

Områdets totale budget (fritidsbygninger under 
Kultur & Fritidsudvalget) 5.980,2 5.987,3 5.954,9 5.954,9 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Afledt drift ift. indvendigt og udvendigt vedligehold vil senere tilgå Klima & 
Miljøudvalget. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Der har været generelle rammebesparelser på området og ingen prisfremskrivning på 
art 2 og 4. Derudover blev proces med afhændelse af fritidsbygninger med henblik på at 
opnå salgsindtægter og spare driftsudgifter afsluttet med regnskab 2021. 



Fritid Sundhed & Omsorg                                                                                                                                          
Esbjerg Kommune                                                                                                                                                
Torvegade 74 6700 Esbjerg 

                                                                                                                                            Vester Nebel d. 10 April 2022 

Udvidelse af Vester Nebel Multihall 

Hermed fremsendes plantegning og projektbeskrivelse for ønsker om udvidelse etape 1.                                                                       
Begrundelse for ønske om udvidelse:                                                                                                                                                      
Omklædningsrummene er for små, når der er skift mellem udøverne  må de der afslutte vente på at de der 
starter neste time er omklædt og de der skal ind og bruge hallen må ofte tage deres tøj med ind i hallen.                                                                                                                                                          
Der er et ønske om et mindre rum med gulvvarme til afslappende gymnastik derfor nyt redskabsrum mod 
nord.                                                                                                                                                                                                              
Nuværende rengøringsrum fjerne for at få et større inde ophold  og der etableres nyt rum for 
rengøringsartikler og vaskesøjlen flyttes til niche i det ene omklædningsrum 

Udbygningen udgør ca. 130 m2 og er vurderet til at koste ca, 1,4 million                                                                                         

Udgifter til udbygningen financiers ved ansøgning til fonde, sponsorater, egen financieren og kommunal 
finansiering og frivillig arbejdskraft 

Vi har indtegnet etape 2 som vi tænker kommer i spil on 5 – 10 år. 

På vegne af arbejdsgruppen  

 

Erik Schmidt 
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1. Ansøgning om tilskud til etablering af Esbjerg Internationale 
Golfcenter 
 
2. Beskrivelse af forslag 
For 2 år siden søgte Esbjerg Golfcenter om støtte til etablering af Esbjerg Internationale 
Golfcenter. Det Internationale Golfcenter skulle være med til at skabe et helt unikt 
fundament for golfsportens udvikling i hele Danmark samt lokalt at fremme 
golfturismen, eliteidrætten og sundhedsrettede initiativer.  
 
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021-24 henviste forligspartierne udvalgte 
projekter til anlægspuljen, herunder ansøgning fra Esbjerg Golfklub om tilskud til 
etablering af Esbjerg Internationale Golfcenter. 
 
Dengang lød projektets beskrivelse således:  
Esbjerg Internationale Golfcenter placeres i forbindelse med klubbens nuværende 
faciliteter og er et byggeri i 3 plan, der bl.a. indeholder følgende: 

 Kælderetage: 500 m2 opbevarings- og parkeringsfaciliteter for bl.a. golfbiler, 
som især bruges af de ældste spillere, da brugen af en golfbil muliggør 
deltagelse i spillet langt op i alderen. 

 Stueetage: 400 m2 plads til teknisk og fysisk træning. Porte mod eksisterende 
træningsbane, som gør det muligt at benytte faciliteterne året rundt. Herudover 
85 m2 overdækket areal. 

 1. sal: 165 m2 plads til multirum som kan anvendes til fysisk aktivitet, 
mødelokale, formidling og bespisning i forbindelse med længerevarende 
træningsophold for f.eks. landsholdet. Herudover 250 m2 tagterrasse. 

 
Projektet på starttidspunktet forventes finansieret således: 
Egen finansiering fra Esbjerg Golfklub 975.000 kr. 
Kontante og materiale sponsorater samt fonde 8.037.500 kr. 
Anlægstilskud fra Esbjerg Kommune (udbetalt værdi) 8.000.000 kr. 
I alt inkl. moms 17.012.500 kr. 

 
Foreningen har pga. samfundets økonomi revurderet projektet, som nu beløber sig til 
21,3 mio. kr. Der udarbejdes 2 nye alternativer for etableringen af projektet, for at 
nedjustere budgettet. Det drejer sig om henholdsvis model 1 og model 2, som her 
beskrives nedenfor:  
 
Model 1: 
Denne skalerede model omfatter  

- Stueetage med træningsfaciliteter  
- 1. sal med multisal  

Dette alternativ vil kunne realisere de fremtidsvisioner der er for klubben og for 
golfsportens udvikling i Syddanmark, herunder også Esbjerg Golfklubs ambition om at 
indgå i et nært samarbejde med kommunens skoler samt øvrige foreningsliv.  
 
Model 2: 
Denne skalerede model omfatter 

- Stueetage med træningsfaciliteter  
Denne model omfatter at byggeriet vil blive opført med henblik på at bygge 1. sal på, 
på et senere tidspunkt. Model 2 vil kunne realisere en del af fremtidsvisionerne for 
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klubben, særligt i forbindelse med at imødekomme Esbjerg Golfklubs behov for 
stimulatorgolf samt indendørs træning den del af året, hvor udendørs golf er meget 
begrænset.  
 
Nedenfor ses budgettet samlet inkl. moms skitseret med oprindelig plan samt de to 
alternativer (model 1 og model 2).   
 
Samlet overblik over de 3 modeller: 

 
Det er ultimo juni 2022 lykkedes Esbjerg Golfklub at indsamle 5,5 mio. kr. til projektet.  
 
Esbjerg Golfklub ønsker stadig at opføre det Internationale Golfcenter som planlagt, 
men hvis ikke dette er muligt ønsker de helst at opnå støtte til model 1, og sidst men 
ikke mindst model 2, hvis dette er det eneste alternativ der kan lade sig gøre.  
 
Der ønskes dog hurtigst muligt en tilbagemelding fra Esbjerg Kommune med 
signalgivning til projektet, da det har betydning for de fonde og sponsorer, der allerede 
vil give støtte til projektet samt har betydning for, hvorvidt Esbjerg Golfklub kan 
indhente yderligere fondstilskud samt sponsorater til projektet.    
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Anlægstilskud til Esbjerg 
Internationale Golfcenter, anlæg 
(budgetværdi) 
 
ANLÆGSUDGIFTER 

Afhænger af 
modelvalg 

 
 

 

30,0 30,0 30,0 

Anlægstilskud oprindelig og model 1 6.640,0 0,0 0,0 0,0 
Anlægstilskud model 2 4.980,0 0,0 0,0 0,0 
Lokaletilskud, anslået 0,0 30,0 30,0 30,0 
Områdets totale budget (lokaletilskud) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
  

 Oprindelig set up Model 1 Model2 
Etableringsomk.  21.287.500 kr.  19.412.500 kr. 16.214.375 kr. 
    
Finansiering     
Lokale fonde 2.000.000 kr. 2.000.000 kr. 2.000.000 kr.  
Sponsorerer etc.  3.500.000 kr. 3.500.000 kr. 3.500.000 kr. 
    
Støtte fra kommune 8.000.000 kr. 8.000.000 kr. 6.000.000 kr.  
    
Rest finansiering  7.787.500 kr. 5.912.500 kr. 4.714.375 kr.  



Eksternt forslag EKS-03 
 Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen



 
 
 

 

  

ESBJERG INTERNATIONALE 
GOLFCENTER 

Golfklubben som et bredere aktiv i lokalområdet 

Resumé 
Esbjerg Golfklubs formål med projektet er at skabe et helt unikt fundament for 

golfsportens udvikling i hele Danmark samt lokalt at fremme golfturismen, 
eliteidrætten og sundhedsrettede initiativer. 
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Formål: 
 
Esbjerg Golfklubs formål med projektet er at skabe et helt unikt fundament for golfsportens 
udvikling i hele Danmark samt lokalt at fremme golfturismen, eliteidrætten og sundhedsrettede 
initiativer.  
 
Etableringen af Esbjerg Internationale Golfcenter vil i høj grad cementere kommunen som en af de 
stærkeste idrætskommuner i landet. Det vil tiltrække spillere fra både ind- og udland samt styrke 
mulighederne for fortsat at kunne afvikle internationale turneringer som ECCO Tour, Challenge Tour 
eller Europamesterskaber.   
 
Sammen med Dansk Golf Union/Team Danmark har vi en ambition om at etablere et, i både 
national- og international henseende, helt enestående træningscenter med respekt for den natur, 
vi er en del af. 
 
Esbjerg Golfklub har i de senere år været i rivende udvikling. Således blev klubben i 2018 kåret til 
årets golfklub i Danmark. I 2019 blev Marbæk-banen kåret som Danmarks bedste ved World 
Golf Awards i Abu Dhabi, og i marts 2020 kårede det internationale golfmagasin Golf Digest Marbæk 
som den bedste foreningsdrevne golfbane i Danmark.  Ovenstående betyder, at 
klubben bliver besøgt af mange golfspillere fra både ind- og udland, ligesom det 
danske golflandshold afvikler mange af deres træningssamlinger i Esbjerg.   
 
Med denne særlige position, som Esbjerg Golfklub har opnået i de senere år, følger også en naturlig 
forpligtelse til fortsat at udvikle golfklubben både til gavn for Esbjerg kommune og golfsporten 
generelt i Danmark. Esbjerg Golfklub er derfor indgået i en række drøftelser med Dansk 
Golf Union/Team Danmark om etablering af et internationalt træningscenter netop i 
Esbjerg.  Træningscentret, der er nærmere beskrevet senere i ansøgningen, vil give både 
landshold, gæster fra ind- og udland samt egne medlemmer og medlemmer fra kommunens andre 
golfklubber muligheden for at benytte det mest moderne test- og træningscenter.  
 
Golfspillet dyrkes af personer i alle aldre. Med etableringen af golfcenteret bliver det muligt at øge 
samarbejdet med erhvervslivet, skoler, lokale foreninger og interesseorganisationer.  Esbjerg 
Golfklubs enestående faciliteter og beliggenhed gør det til det mest velegnede sted at placere et 
internationalt golfcenter. 
 
Formål: 

• Gøre golfklubben til et endnu vigtigere aktiv i lokalområdet gennem turisme, idræt, 
sundhed og social trivsel i tæt samarbejde med de relevante foreninger, skoler og 
interesseorganisationer. 

• Blive det fortrukne nordiske golftrænings center. 
• Top-3 indenfor talentudvikling i dansk golf 
• Være blandt de 5 førende foreningsdrevne golfklubber i Danmark og markedsledende i 

region Syddanmark. 
• First mover på golf som E-sport i Danmark 
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Begrundelse for etableringen af Esbjerg Internationale Golfcenter   
 
Esbjerg Golfklub er en nonprofit forening med et udstrakt medlemsdemokrati. Klubben drives 
seriøst og professionelt på et forretningsmæssigt grundlag og ud fra visionen om, at det skal være 
sjovt at spille golf i Esbjerg Golfklub og at klubbens aktiviteter skal tilgodese medlemmers og 
gæsters fysiske og mentale sundhed.  
   
Klubbens mange aktiviteter muliggøres i høj grad af de mange frivillige, der med deres store indsats 
er med til at skabe en klub, hvori medlemmer fastholdes og hvori det et givtigt at komme.  
Klubben værner om de traditioner og værdier, der er bundet i selve golfspillet og dets historie og 
klubbens primære opgave er at skabe værdi for både nye og i særdeleshed eksisterende 
medlemmer. Alt ovennævnte afspejles præcist i klubbens nedskrevne vision og mission.   
   
Som medlem af en golfklub i Danmark er man ofte begrænset til en kort sæson grundet den mørke 
vintertid. Det betyder, at mange golfspillere i denne periode risikerer at miste de nære kontakter og 
relationer, som de har skabt i løbet af forår og sommer. Vintertiden er netop den tid på året, hvor 
mange har ekstra meget brug for sociale relationer og det vil vi gerne bidrage til ved at forlænge 
sæsonen. Esbjerg Internationale Golfcenter kan således gavne medlemmer- og gæsters mulighed 
for at opretholde personlige netværk samt bidrage til at nedbringe ensomhed og fremme både den 
fysiske og den mentale sundhed.   
 

 
Billede: Thomas Bjørn i dyst mod Ben Tinning august 2018 – fotograf Ib Corneliussen Nielsen 
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Golfsporten rummer alle danskere. De mere end 155.000 golfspillere i Danmark kommer fra alle 
sociale lag og aldersgrupper og sporten bidrager dermed til lighed i sundhed. En stor del 
af udøverne er mænd i alderen mellem 55 til 70 år, en gruppe som ofte er svære at få til at være 
aktive, men fælles for de mange golfspillere er, at de er aktive i længere tid end andre 
idrætsudøvere. Golfsporten støtter dermed op om Esbjerg Kommunes politik om at være mest 
mulig aktiv i eget liv, og dermed styrke livskvalitet og sundhed i alle aldre. Mange af klubbens 
seniorspillere har fundet sammen i sociale spillefællesskaber, der gavner muligheden for et aktivt 
liv med gode personlige netværk.  

 
At golfsporten er en kilde til glæde, bevægelse og socialt samvær er der intet nyt i. At være aktiv og 
spille golf forebygger livsstilssygdomme og en nyere undersøgelse understreger, at golfsporten har 
en række positive påvirkninger på samfundet som helhed. Undersøgelsen, som er lavet 
af Damvad Analytics, konkluderer, at flere medlemmer af en gennemsnitlig golfklub ville blive 
inaktive, hvis klubben ikke fandtes. En almindelig dansk golfklub sparer på den måde samfundet for 
minimum 320 årlige sygedage. Samtidig forebygger en almindelig golfklub minimum seks tilfælde af 
type 2-diabetes. Omregnet til en golfklub af Esbjergs størrelse svarer det til en besparelse på 640 
årlige sygedage og forebygger minimum tolv tilfælde af type 2-diabetes.  
 
 

Figur 1: Fra Dansk Golf Unions kampagne golf gavner fra foråret 2020 

 
Medlemskab af en golfklub er også en gevinst på det sociale plan. Man kan spille golf hele livet, og 
der er kun få sportsgrene, der på samme måde som golf kan være ramme om både fællesskab på 
tværs af generationer og konkurrence på tværs af niveau. Golfsportens unikke handicapsystem 
betyder nemlig, at golfspillere kan dyste mod hinanden, uanset niveau. 
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Figur 2: Fra Dansk Golf Unions kampagne golf gavner fra foråret 2020  

 
De 150.000 danske golfspillere fra kampagnen 2020 er i dag steget til mere end 155.000. Golfspillere 
rejser gerne med deres sport. Med 2 x 18 huller, træningsfaciliteter, klubhus med restaurant 
og golfshop, personlig service er Esbjerg Golfklub en destination, der skal prøves. Kombineret med 
et internationalt træningscenter løftes klubben til helt nye højder 
og chancen for, at gæstespillere ønsker at blive i mere end 1 dag, vil blive styrket.   
  
Dansk Golf Union har gennem flere år brugt Esbjerg Golfklub som fast placering af deres 
landsholdssamlinger. Dette skyldes banernes høje kvalitet og niveau. Samarbejdet forventes, 
med golfcenterets realitet, udvidet til endnu flere samlinger. 
  
Esbjerg Golfklub bliver et kraftcenter for jyske og fynske talenter på vej mod landsholdet. For de 
lokale talenter bliver mulighederne for udvikling unikke, og etablering af et træningsmiljø, de lokale 
klubber imellem, vil blive en naturlig følge heraf. Et træningsmiljø og faciliteter på 
et sådant internationalt niveau vil også for udenlandskske golfunioner og landshold være 
interessante at besøge.  
  
Mulighederne for events, mødeaktivitet og naturoplevelser i særklasse er noget af det Esbjerg 
Golfklub fremadrettet kan byde ind med til Destination Vadehavskysten. Allerede nu nyder 
Marbæk-banen stor anerkendelse ved tyske, svenske, norske og hollandske golfspillere og de 
kommer gladeligt på besøg flere år i træk. Gerne som grupper og ofte kombineret med en eller flere 
overnatninger på et af byens hoteller. 
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Med henblik på at udbrede kendskabet til golfsporten, og på at endnu flere børn og unge kan blive 
en del af foreningens positive fællesskab, har klubben i flere år afviklet en lang række skole-golf 
arrangementer for byens skoleelever. Et koncept, der med etableringen af Esbjerg Internationale 
Golfcenter, kan udvides. Med fantastiske faciliteter, og centerets unikke placering i hjertet af 
Nationalpark Vadehavet, vil undervisning kunne flyttes væk fra klasselokalet og erstattes af 
tværfaglige temauger på golfbanen i Marbæk Plantage med fag som natur/teknik, biologi, 
matematik, idræt etc. Golfcenteret vil således kunne støtte op om den opgave Esbjerg Kommune 
har fået i forhold til at bidrage med at skabe fremtidens folkeskole.  
 
E-sport udvikler sig med hastige skridt og er efterhånden en del af rigtig mange sportsgrene. 
Golfsporten er ikke helt med på denne vogn endnu, men det vil komme som en hel naturlig del af 
udviklingen. Med golfcenteret vil Esbjerg Golfklub blive blandt de første og faciliteter til samlinger 
og træning vil stå klar til de kommende udøvere. 
 
 
 

 
Figur 1: Trackman simulator 
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Målgrupper for projektet 
  
Esbjerg Internationale Golfcenter vil favne bredt og målgrupperne for projektet kan inddeles i fem 
overordnede kategorier. Nogle af disse vil have en indirekte effekt på hinanden med golfen som 
bindeled. 
 

1. Interesseorganisationer: 
a. Hjerteforening 
b. Diabetesforening 
c. Ældre Sagen 

2. Erhvervslivet: 
a. Business Esbjerg 
b. Meet and More 
c. Lokale og nationale virksomheder 

3. Turismen: 
a. Destination Vadehavskysten 
b. Internationale/nationale tidsskrifter 
c. Rejsebureauer (golf) 
d. Hoteller  
e. Internationale turneringer (branding af lokalområde) 

4. Natur og formidling: 
a. Nationalpark Vadehavet 
b. Skoler og uddannelsesinstitutioner 
c. Myrtuegård 

5. Idrætten: 
a. Motionisten  
b. Talentudvikling 
c. Dansk Golf Union (golf unioner internationalt) 
d. Turneringsaktivitet (professionel/amatør) 
e. Sports college/højskole  
f. E-sport 

  

Muligheder, formidling og kommunikation 
 
Sideløbende med etableringen af selve centeret bliver der igangsat en dialog med ovenstående 
målgrupper. Der nedsættes i styregruppen fra projektet kontaktpersoner til de enkelte målgrupper 
og der udarbejdes herefter en kommunikationsplan med de enkelte grupperinger. 
 
Nogle af målgrupperne vil være i løbende kontakt med golfklubbens daglige organisation mens 
andre vil have mere sporadisk kontakt hen over året. Den indledende kontakt med de enkelte 
målgrupper vil være med henblik på at afklare mulighederne for dem i forhold til brug af 
golfcenteret og for nogle af disse vil det uden tvivl give grobund for nye projekter fremadrettet. 
 
De overordnede linjer og muligheder for de 5 målgrupper. 
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Interesseorganisationer: 
Vores primære fokus i denne gruppe vil være på organisationer, der arbejder med livsstilsygdomme 
og hvor sundhed, motion og socialt samvær kan være med til at gøre en forskel for det enkelte 
individ. Vi er bevidste om, at der på dette område er rigtig mange organisationer, som alle gør noget 
unikt for deres medlemmer. 
 

Hjerteforeningen har vi en dialog med via deres lokalafdeling. Her er der lagt op til en mulig brug af 
golfklubbens faciliteter gennem forskellige arrangementer for Hjerteforeningens medlemmer. Ved 
etablering af golfcenteret kan disse arrangementer udvides til alle årets 12 måneder og dermed 
være fordrende for de sociale relationer. Der er enighed om på sigt at arbejde på etablering af 
hjertesti med udgangspunkt fra golfklubben og med det nye center som mødested. 
 

Dansk Golf Union har i et par sæsoner arbejdet med temaet Golf Gavner, hvor man i udvalgte 
kommuner og golfklubber har fået synliggjort de mange positive fordele, der er ved at dyrke en 
sport som golf. Esbjerg Golfklub føler sig, som den førende golfklub i området, forpligtet til at gå ind 
dette arbejde og vil med etableringen af golfcenteret være med til at udvide projektet til de mørke 
måneder.  
 

Samarbejdet med forskellige interesseorganisationer vil være en on-going-proces. Vi ser mulighed 
for at indgå i et samarbejde med mange andre organisationer om lignende tiltag.  
 
Erhvervslivet 
Vi har i forvejen et godt samarbejde med flere af byens virksomheder. Enkelte af disse bruger i 
forvejen vores klublokaler til mødeaktiviteter. Med etableringen af golfcenteret kan vi fremadrettet 
kombinere moderne mødefaciliteter med både indendørs og udendørs aktiviteter. Walk and Talk 
arrangementer i plantagen eller prøv golf uanset niveau inde eller ude.  
 

Med etableringen af golfcenteret ser vi Esbjerg Golfklub som en yderst aktiv og attraktiv partner, 
når det drejer sig om mødeturisme, erhvervsturisme etc. Vi har allerede en god dialog med folkene 
bag Meet & More konceptet og Business Esbjerg, som vi ser som nogle af vores vigtigste 
samarbejdspartnere i fremtiden. 
 

Turismen 
Vores baner og faciliteter er i forvejen kendte for deres høje kvalitet både nationalt og 
internationalt. Med kåringen som Danmarks bedste golfbane i 2019 har vi fået endnu større 
opmærksomhed fra de internationale golfmedier og tidsskrifter. Vores nuværende faciliteter 
kombineret med golfcenteret vil skabe stor opmærksomhed.  
 

Vores i forvejen gode forbindelser til golfinfluencere og andre golfmedier vil give os et talerør 
overfor et købestærkt publikum. Med etableringen af golfcenteret kan vi give vores gæster en 
golfoplevelse over flere dage på den samme lokation. 
 

Gennem de internationale turneringer vi har afholdt gennem årene er kvaliteten af vores 
nuværende faciliteter kendt blandt nogle af de bedste spillere i Europa. Med golfcenteret bliver vi 
et attraktivt alternativ til træningslejr for både golfklubber og golf unioner rundt om i Europa. 
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Vores dialog med de lokale hoteller er i forvejen god og det skal med etableringen af golfcenteret 
udvides og gøres stærkere. Der skal igangsættes kampagner for ophold af de forskellige segmenter 
af golfspillere, hold, klubber og unioner. 
 
Natur og formidling 
Vores beliggenhed i Nationalpark Vadehavet er helt unik og findes kun ganske få steder i Europa. Vi 
er meget bevidste om vigtigheden af den natur vi ligger i. Derfor har vi også igangsat strategiske 
overvejelser om yderligere pleje og styrkelse af vores område.  
 

Vadehavet, som Marbæk plantage er en del af, gemmer på en helt unik natur. Vi vil gerne 
understøtte den allerede etablerede formidling gennem Myrtuegård via etablering af golfcenteret. 
Specielt på skoleområdet ser vi nogle gode muligheder for at byde ind og gøre en forskel. Esbjerg 
Kommune er valgt som frikommune på skoleområdet og vi vil meget gerne i samarbejde med 
skolerne og evt. Myrtuegård byde ind på dette. 
 

Vi har startet en dialog med nogle skoler i kommunen omkring denne mulighed. Med etableringen 
af golfcenteret får vi etableret et egnet lokale til undervisning og vi vil sammen med den enkelte 
faglærer kunne facilitere undervisning i naturfag og idræt. Ikke kun for de yngste klasser, men alle 
klassetrin op til gymnasie niveau. 
 

Også de videregående uddannelser kan få glæde af golfcenteret. Vi har igennem flere år faciliteret 
fysioterapeuter, som har skrevet opgave ud fra den muskulatur, der bruges under et golfsving. Dog 
har det ofte knebet med pladsen til gruppearbejde/skrivearbejde i vores nuværende faciliteter, 
hvilket vil være løst med golfcenteret. 
 

Med etableringen af flere projekter på dette område vil golfcenteret være med til at gøre en forskel, 
som ikke er set i samme grad i andre af landets kommuner.   
 

Idrætten 
Vi ønsker, som minimum at bibeholde vores nuværende medlemsantal i de forskellige 
aldersgrupper. Med golfcenteret får vi som forening muligheden for etableringen af nye 
medlemskabs typer, der ikke kun tilgodeser Esbjerg Golfklubs egne medlemmer, men alle 
golfspillere i kommunen. Som markedsledende klub i området vil golfcenteret blive et 
omdrejningspunkt for hvervning af nye golfspillere året rundt. 
 

Talentarbejdet for kommunens unge talenter indenfor golf får nogle unikke træningsfaciliteter og 
kombineret med et muligt undervisningslokale, vil et kommende engagement i Esbjerg Ordningen 
kunne blive en realitet, noget meget få kommuner endnu er nået i mål med på golfområdet. Der er 
fra foråret 2021 indgået et samarbejde på tværs af kommunens golfklubber om udvikling af talenter. 
Med etablering af golfcenteret bliver det muligt at holde samarbejdet kørende 12 måneder om året. 
 
Dansk Golf Union bruger i forvejen vores faciliteter til trænings samlinger af de forskellige landshold. 
Med etableringen af golfcenteret får man kombineret vores nuværende faciliteter med det ypperste 
indenfor testudstyr og træningsudstyr. En kombination der ikke findes andre steder. Dansk Golf 
Union har givet tilsagn om indgåelse af en længere varende lejeaftale vedr. centerets lokaler og de 
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udendørs faciliteter. DGU vil fremadrettet betragte Esbjerg Golfklub som deres primære 
træningscenter i Danmark. 
 
På internationalt niveau gør danske golfspillere det rigtig godt og i forhold til mængden af 
golfspillere er det ret unikt, at vi som land skaber de resultater vi gør. Det betyder, at andre 
golfunioner rundt om i verden selvfølgelig kigger på DGU. Med golfcenteret vil vi bidrage til en 
fortsat positiv udvikling af danske golftalenter, men vi vil også tiltrække andre unioner, som finder 
det interessant at benytte vores unikke faciliteter gennem træningsophold i Esbjerg. 
 

Golfcenteret vil også blive et vigtigt aktiv i en evt. etablering af højskole og/eller college aktiviteter 
på golfområdet. Der vil ikke være andre byer/områder, der kan tilbyde baner og træningsfaciliteter 
af den kvalitet, som der er i Esbjerg og kombineret med golfcenteret vil Esbjerg blive det fortrukne 
valg. 
 

Der har af flere omgange været afholdt internationale golfturneringer på højeste niveau på Esbjerg 
Golfklubs baner. I 2021 og i forbindelse med klubbens 100-års jubilæum afholdes der en Challenge 
Tour turnering. En turnering som over 7 dage genererer cirka 1100 overnatninger og stor profilering 
af både golfklubben og vores lokalområde gennem sociale medier og tv-dækning over hele verden. 
Som i alle andre sportsgrene er der en udvikling mod e-sporten og i de senere måneder er der på 
internationalt niveau afholdt turneringer i simulatorer. En trend der kun vil blive større. 
 

Med golfcenteret vil Esbjerg Golfklub forfølge denne mulighed og gøre det muligt for de lokale 
spillere/talenter at udleve deres ambitioner også på denne front.  

Resultat 
 
Med etablering af Esbjerg Internationale Golfcenter støtter Esbjerg Golfklub op om Esbjerg 
Kommunes intentioner i “Bevæg dig for Livet”, hvor flest mulige borgere i alle livsfaser skal gøres 
fysisk aktive.   
  
Børn og unge vil i stor grad kunne indgå i sunde og udviklende fællesskaber, når centerets 
faciliteter imødekommer behovet for at mødes og danne positive fællesskaber, og med placering 
i Marbæk Plantage vil lærere kunne planlægge undervisningsforløb, der understøtter børn og unges 
nysgerrighed til leg, læring og kreativitet.  
  
Med parkeringsfaciliteter for golfbiler, lys på træningsbanen og mulighed for teknisk træning året 
rundt, vil seniorer kunne bibeholde deres aktiviteter og sociale fællesskaber uanset 
årstiden. Seniorer, der lever et sundt og aktivt seniorliv, vil få en styrket livskvalitet samt 
kompetencer til at tage vare på eget liv jvf. Esbjerg Kommunens seniorpolitik.  
  
Esbjerg Internationale Golfcenter vil være en attraktion for golfspillere fra både ind- og udland og 
besøg vil være med til at øge antallet af turister i Esbjerg Kommune og i Vadehavsområdet. Centeret 
vil dermed kunne bidrage til vækst i handels- og restaurationsområdet samt øge overnatningerne 
på områdets overnatningssteder. Golfcenterets unikke placering vil tiltrække 



 
 

Side 11 af 64 
 

ESBJERG INTERNATIONALE GOLFCENTER 

golfspillere, der udover golf også er interesseret i Nationalpark Vadehavets smukke natur og de 
rekreative faciliteter, der er etableret for at støtte op om bæredygtig turisme i kommunen.  
  
Som en af landets stærkeste idrætskommuner vil Golfcenteret være med til at fremme 
vilkårene for og udviklingen af eliteidræt i Esbjerg Kommune. Unge talentfulde golfspillere vil sikres 
optimale træningsvilkår og sammen med Eliteidræt Esbjerg vil eliteniveauet, indenfor 
golfsporten, kunne hæves.  
 

Bilag og ekstra information til ansøgning: 
 
Beskrivelse, bæredygtighed, tilladelser og tegninger 
Esbjerg Internationale Golfcenter er et byggeri i 3 plan, hvor alle, lige fra de bedste til de helt nye og 
uerfarne golfspillere, kan modtage træning med anvendelse af den mest moderne teknologi.    
  
Hjertet i centeret er den 400 m2 store stueetage med plads til teknisk- og fysisk træning ved hjælp 
af det mest moderne træningsudstyr. Porte mod den eksisterende træningsbane gør det muligt at 
benytte faciliteterne året rundt. Her kan spillere få analyseret både lange slag og putning samt 
kombinere disse med deres fysiske træningsøvelser. Muligheder som vil tiltrække de bedste 
golfspillere fra hele landet, idet der ikke findes tilsvarende. Udenlandske golfspillere vil også finde 
mulighederne attraktive. 
 
På 1. salen etableres multirum, som både kan anvendes til fysisk aktivitet, mødelokale, formidling 
og spiselokale i forbindelse med længerevarende træningsophold. Multirum er en nødvendighed 
når f.eks. en union er på træningslejr med deres landshold. Her kan de samles til orien-
tering, individuelle samtaler, spisning etc.  
 
Multirummene er ligeledes tiltænkt klubbens juniorer, der vil få et fælles mødested, 
hvor trænerne kan samle dem til teori og fysisk aktivitet, og hvor de kan hygge og spise 
madpakker. Lokalerne vil også kunne anvendes af kommuner, virksomheder, foreninger, skoler og 
andre, der ønsker at afholde events/aktiviteter i de naturskønne omgivelser i Marbæk Plantage.    
  
I kælderplan etableres opbevarings– og parkeringsfaciliteter for bl.a. golfbiler. Klubben oplever i 
stigende grad, at ældre spillere, både medlemmer og gæster, benytter golfbil. Brugen af 
golfbil muliggør en forsat deltagelse i både sociale- og golfmæssige aktiviteter for spillere langt op i 
alderen. Klubben har i dag flere medlemmer på +85 år.  
  
Træningscenteret placeres i forbindelse med klubbens nuværende træningsfaciliteter med 
mulighed for fremtidig sammenkobling med de eksisterende bygninger og i kort afstand til 
klubhuset.  
 
Der er netop etableret lysanlæg på den eksisterende træningsbane og det er således muligt at 
vedligeholde golfspillet og de sociale fællesskaber selv i de mørke måneder af året.  
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Vi har gennem TEKT Arkitekterne igangsat en dialog med sekretariatet Teknik og Miljø omkring 
byggetilladelse og evt. tilpasning af nuværende lokalplan.  
 
Tegninger, samt beskrivelse af materialer, se bilag a. 
 
Økonomi (anlægsbudget) 
Anlægsbudget for projektet ses i bilag b. 
 
Overslaget over den samlede anlægsbyggesum er opgjort til kr. 17.012.500, - inkl. moms. Alle priser 
er beregnet af TEKT Arkitekterne på basis af V&S Prisbog. 
 
Der er i forbindelse med denne ansøgning igangsat en indsamling af tilskud og sponsorater fra vores 
trofaste samarbejdspartnere. Ydermere ansøges flere fonde såvel lokale som nationale, der kunne 
havde interesse i projektet. 
 
Den nedsatte styregruppe har igangsat udarbejdelsen af prospekt til præsentation af projektet 
overfor både medlemmer og mulige sponsorer og bidragydere. Der vil blive placeret en tavle 
centralt i klubhuset, som viser navne/logo på de virksomheder, fonde og andre bidragydere, som 
gør det muligt at gennemføre projektet. 
 
Vi har ved indleveringen af denne ansøgning den 8. april 2021 tilsagn fra flere håndværkere, som vil 
bidrage til projektet med arbejdstimer. To virksomheder vil bidrage med byggematerialer og to 
virksomheder vil bidrage med et kontant tilskud til projektet. 
 
Kontakt til sponsorer og ansøgning til fonde er igangsat ved indleveringen af denne ansøgning.  
 
Forventet finansiering af projektet: 
 
Egen finansiering fra klubben:  kr. 975.000, - 
Kontante og materiale sponsorater samt fonde: kr. 8.037.500, -  
Ansøgt Esbjerg Kommune   kr. 8.000.000, - 
 
Liste over de enkelte bidragydere og fonde kan fremsendes senere. 
 
Forventet driftsøkonomi (år 1) 

Indtægter (Leje DGU, Golfproducent) Kr. 200.000, - 
Udlejning af simulator til gæster Kr. 60.000, - 
Årligt forbrug beregnet på energiklasse 2020 Kr. 52.000, - 
Rengøring (ekstra timer til eksisterende) Kr. 70.000, - 
Forsikring (tilføjet værdi til eksisterende) Kr. 10.000, - 
Software licenser (Simulatorer etc.) Kr. 50.000, - 
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Esbjerg Golfklub (historie, fakta ark, organisation, regnskaber og visioner) 
 
Historien (100-år) 
I 2021 fylder Esbjerg Golfklub 100 år og på bilag c kan man læse mere om klubbens historie frem til 
1973. Klubben har med sin alder været blandt pionerende i dansk golf og var blandt andet med til 
at stifte Dansk Golf Union i 1931 sammen med 4 andre golfklubber. 
  
I løbet af 90’erne og den første del af 00’erne udviklede golfsporten sig for alvor til en folkesport i 
Danmark og i 2008 valgte man at udvide Myrtue banen med yderligere 9 huller, så klubben i dag - 
som en af de ganske få klubber i Danmark - råder over 2 x 18 huller. 
 
Golfsporten havde ikke den samme tilgang af medlemmer i 10’erne, men den grønne bølge og 
interessen for udendørs idræt har igen sat gang i golfsporten og mange nye golfspillere har fundet 
glæden ved sporten. I tiden med Corona har golfen vist sig som en af de få sportsaktiviteter, som 
man kan være fælles om på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.  
 
Fakta om klubben og golfsporten: 
Esbjerg er med sine 122 Ha og 36 huller blandt de største golfklubber i Danmark. Som medlem af 
Dansk Golf Union (DGU) er vi sammen med landets andre golfklubber med til at indsamle data om 
danske golfspillere. Denne viden er kombineret med videnskabelige undersøgelser fra både 
nationale og internationale analyseinstitutter. DGU har samlet dette i folderen ”Golf Gavner”, hvor 
tallene er beregnet ud fra en gennemsnitlig dansk golfklub. Folderen er vedhæftet som bilag d. 
 
Fakta overblik for Esbjerg Golfklub. 
 

 

Medlemmer
1696 i alderen fra 6 til 92 år (gennemsnitlig dansk golfklub 795)

I Esbjerg Kommune er der cirka 5.000 golfspillere fordelt på 4 golfklubber 

Spillede golfrunder pr. år
65.648 golfrunder (genemsnitlig dansk golfklub 29.748)

I sæsonen svarende til 200 til 300 spillere pr. dag.

Business Netværk
83 samarbejdspartnere

11 Golfbiler
Årlig udlejning 1451 gange. 

Primært til de ældste og 
personer med fysiske 

skavanker

Ansatte
20 - 25 årsværk
heraf 3 elever

Golf Akademi
2 fuldtids golftrænere og 1 træner elev. 

Ugentlig undervisning af junior, elite samt 
gæster og medlemmer.

Kåringer
Marbæk banen er af flere omgange kåret 

blandt de bedste baner i Europa. I 2019 blev 
den kåret som den bedste bane i Danmark 

ved World Golf Awards.
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Afholdte internationale turneringer:  
• 1979: 11th European Team Championship  
• 1994: EM Youth  
• 2003: EM Girls  
• 2004: Challenge Tour (Nykredit Danish Open)  
• 2005: Challenge Tour (Thomas Bjørn Open presented by Multidata)  
• 2006: European Girls Team Championship  
• 2008: European Amateur Championship  
• 2018: Ecco Tour (Made in Denmark Qualifier – by EnergiMetropol Esbjerg)  
• 2019: Ecco Tour (Esbjerg Open – by EnergiMetropol Esbjerg)  
• 2020: Ecco Tour (Esbjerg Open Presented by Total)  
• 2021: Challenge Tour (Made in Esbjerg Challenge – by FREJA & Total)  
• 2022: Ecco Tour (Esbjerg Open Presented by Total)  

 
Challenge Tour fakta: 

• Challenge Series: TV-show, der giver mulighed for at promovere turneringen, sponsorer, 
værtsklubben og værtsbyen til et golffokuseret publikum over hele verden.  

• Highlights Show: mulighed for 46-minutters show med højdepunkter (gennemsnitlig brutto 
annonceringsværdi på over 5.000.000$ og over 1.500.000$ i netto sponsorværdi). 
Kombineret med Challenge Series kan turneringen forvente 150 timers global dækning.  

• Challenge Tour’ens hjemmeside har over 500.000 ugentlige sidevisninger under en 
turnering. Hjemmesiden indeholder nyhedsartikler, videoer, spillerinterviews etc.  

• Challenge Tour’en er aktiv på Instagram, Twitter og Facebook med indhold både fra banen 
og udenfor banen.  

• En Challenge Tour-turnering fremviser værtsklubben/-byen som en golfdestination i 
verdensklasse.  

 
 
Klubbens organisation: 
Esbjerg Golfklub er en foreningsdrevet golfklub og drives efter de på generalforsamlingens bestemte 
vedtægter. På generalforsamlingen vælges formand, samt 2 medlemmer af bestyrelsen og 1 
bestyrelses suppleant for en 2-årig periode. Forskudt vælges yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer og 
1 bestyrelses suppleant for en 2-årig periode. 
 
Bestyrelsen er selvkonstituerende på nær formandsposten, som vælges af generalforsamlingen. 
 
Nuværende bestyrelse består af følgende personer: 

• Birgitte Møller Jensen (Formand) – Jurist 
• Steen Møbjerg Christensen (Næstformand) – Statsaut. Revisor 
• Jan Toustrup (Kasserer) – Statsaut. Revisor 
• Mogens Otto Nielsen – Ingeniør 
• Joan Hummelshøj – Sygeplejerske 
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Den daglige ledelse består af følgende personer: 
• Johannes Eriksen – Manager 
• Morten Terkelsen – Chefgreenkeeper 

 
Et diagram over den samlede organisation kan ses på bilag e.  
 
Klubbens økonomi (Regnskab): 
Det er en vigtig del af klubbens vision at økonomien er stabil og sund. Over en 5-årig periode har 
det årlige resultat været positivt. 

• 2020 – årsresultat på kr. 244.899, -  
• 2019 – årsresultat på kr. 389.232, -  
• 2018 – årsresultat på kr. 459.047, - 
• 2017 – årsresultat på kr. 521.823, - 
• 2016 – årsresultat på kr. 44.014, - 

 
Den primære indtægtskilde gennem alle årene er kontingent fra klubbens medlemmer kombineret 
med indtægterne fra gæstespillere og sponsoraftaler. Med en stram styring af økonomien er det 
lykkedes at bibeholde den høje kvalitet på banerne og holde faciliteterne konkurrencedygtige 
sammenlignet med andre baneanlæg. 
 
Regnskab fra 2020 (Der forventes godkendt på den kommende generalforsamling) er vedhæftet 
som bilag f. Ønskes regnskab fra tidligere år fremsendes disse gerne. 
 
Klubbens visioner 
I 2016/17 igangsatte man et strategisk arbejde med definering af klubbens mission og vision. 
Arbejdet resulterede i et visionsdokument. Dette er vedhæftet som bilag g. 
 
Projektstyring 
Til styring af projektet har vi nedsat en styregruppe bestående af 4 personer: 

• Birgitte Møller Jensen (Formand Esbjerg Golfklub) 
• Steen Møbjerg Christensen (Næstformand Esbjerg Golfklub) 
• Ove Dahl Jensen (Møbelhandler BoBedre) 
• Johannes Eriksen (Manager Esbjerg Golfklub) 

 
Støtte til projektet fra Dansk Golf Union 
Dansk Golf Union (DGU) har været med som sparringspartner i projektet. Landstræner og sportschef 
har deltaget i møder med arkitekten og kommet med input ud fra de erfaringer som de har gjort sig 
ved besøg i andre lande. Det endelige resultat er derfor en kombination af det bedste fra flere 
steder. 
 
Netop det gør golfcenteret unikt på internationalt niveau, da man ingen andre steder har formået 
at samle de forskellige træningsredskaber på samme lokation. 
Se indstillingen fra DGU på bilag h. 



ESBJERG INTERNATIONALE GOLFCENTERESBJERG INTERNATIONALE GOLFCENTER



INDHOLDSFORTEGNELSE

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

              

PLACERING OG HISTORIE

SITUATIONSPLAN / MASTERPLAN

ARKITEKTUR, ANVENDELSE OG BÆREDYGTIGHED

VISUALISERING SET FRA PARKERING

PLAN STUEETAGE

PROFITTING OG TRÆNING

PROFITTING OG SIMULATOR

PLAN 1. SAL

TRÆNINGSLOKALE 1. SAL

VISUALISERING TRÆNINGSCENTER OG DRIVING 
RANGE

              



ESBJERG

FANØ

RØMØ

RIBE

BLÅVAND

NATIONALPARK
VADEHAVET

Esbjerg Golfklub

Placering i den nordvestlige del af Esbjerg Kommune i 
Nationalpark Vadehavet.

Historie

Esbjerg Golfklub har siden sin stiftelse i 1921 rådet over hele fem forskelli-
ge baner. Banerne emmer af historie hver i sær og giver endda et billede 
af samfundskulturen fra de respektive årtier.

Banen i Marbæk og det dengang nyopførte klubhus blev indviet i maj 
1975.

Banen er anlagt på et ca. 70 hektar stort areal i den nordvestlige del af 
Marbæk Plantage. Arealet ejes af Esbjerg Kommune.

Banens arkitekt er Frederik Dreyer, der fik til opgave at designe en bane 
af internationalt format. Banen blev derfor anlagt efter den tids moderne 
principper. En nyskabelse var bl.a. anlæggelse af fire teesteder på hvert 
hul. Formålet var på en gang at skabe en udfordrende bane for elitespille-
ren, og samtidig skabe rimelige betingelser for handicapgolferen. En par-3 
bane anlagt som en egentlig golfbane var en anden nyskabelse. Det 
samme gælder de meget store og stærkt kuperede greens. Bl.a. kan 
nævnes greenen på hul 18, hvis areal oprindelig var på 1600 kvm, hvilket 
dog senere er reduceret en anelse med anlæggelse af to greenbunkers.

Banen fremtræder i dag stort set som ved åbningen i 1975. På nogle få 
huller er foretaget ændringer i årenes løb. 

Fra backtee er banen den længste i Danmark og en af de længste i 
Europa. Med beliggenheden nær kysten og det forholdsvis åbne areal, er 
der frit spil for den ofte kraftige vestenvind, hvilket kan gøre banen til en 
særdeles skrap udfordring især fra backtee.

Da medlemstallet i slutning af 80’erne nærmede sig de 1000, besluttede 
man sig for en udvidelse af banen med yderligere 9 huller for at imødegå 
den til tider store trængsel.

Samtidig med indvielsen af den nye bane den 27. juni 1993 gav man den 
gamle bane navnet Marbæk og den nye Myrtue.

ESBJERG 
GOLFKLUB

MYRTUEPAR 3

MARBÆK 
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ARKITEKTUR

Visionen med huset er at skabe et tillokkende og udviklende aktiv, til Esbjerg Golfklub, i den forsatte 
udvikling af klubben og dens medlemmer. Et sted som man værner om og passer på.

Faciliteterne vil være til rådighed for bredden såvel som eliten og vil være med til at udvikle, træne og 
motivere ung som gammel.

En forudsætning herfor er en arkitektonisk funktionelt og fleksibelt byggeri omkring klubben træningsfa-
ciliteter som styrker klubben og skaber øget interesse for golfen såvel for bredden som for individet.

Alt sammen udført i god robust kvalitet og med hensyntagen til miljøet.

INDRETNING OG ANVENDELSE

Centret opføres i 2 etager med kælder. Stueetagn er med træningsfaciliteter, simulatorer, profitting samt 
et rum til fysisk træning og fysioterapi. På 1 salen indrettes et fleksibelt anvendeligt fælleslokale som 
tænkes anvendt til teori, golfyoga, mentaltræning og meget mere. 

Kælderen påtænkes med et areal på ca. 500 m² til depot, værksted og garage for buggies.

BÆREDYGTIG

Byggeriet er karakteriseret ved at være bygget af miljøvenlige eller genanvendelige materialer og 
samtidigt har det et reduceret energi- og ressourceforbrug. Bygning opvarmes ved brug af solens og 
jordens energi.

Der vil være tale om et byggeri, som består af materialer, der på alle tidspunkter i huset livscyklus 
påvirket miljøet minimalt.

Til facader anvendes bl.a. stål, som har en lukket genanvendelsesbane. Stål bliver ikke opbrugt og den 
kan genanvendes igen og igen uden tab af kvalitet eller styrke.

Træ er et af de mest bæredygtige byggematerialer vi har. Træer optager CO2 under væksten og omdan-
ner det til ilt. Træ har en egenskab til at oplagre CO2 både i vækst og når det bruges i byggeriet.

De grønne tage optager en stor del af den nedbør, som falder på taget og aflaster vores kloaksystemer. 
Et grønt tag er et miljøvenligt tag i forhold til mange andre tagmaterialer som er kendetegnene ved at 
det stort set ikke kræver energi at producere og dermed er det CO2 neutralt.

Varmekilden er jordvarme som både er en økonomisk og bæredygtig løsning til opvarmning, til varmt 
vand og køling som sikrer overophedning. 

AREALER

Der indgår følgende bruttoarealer i oplægget.

Stueplan i alt 400 m² indeholdende trænings-, simulatorfaciliteter og profitting hertil et fysioterapilokale 
med fysisk træning på 45 m². Endvidere etableres et overdækket areal på 85 m².

1. sal er 165 m² og indretttes med entre, toilet, fleksibelt trænings- og teorilokale med mulighed for 
opdeling samt et depotrum. Der etableres endvidere en 200 m² stor tagterrasse med udsigt over udslags-
banen og landskabet.
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0
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9
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LIFT

TRAPPE

TAGTERRASSERRR

TRÆNING- OG TEORILOKALE
120 M²

PROJEKTOR

FOLDEVÆG

SKYDEDØR

FLUGTVEJSTRAPPE

RUMRPOTRODEPPO R
19 M²19 M9 M

WC
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VF 7 M²

TAGTERRASSE

NORD

PLAN 1. SAL 1:100PLAN 1. SAL 1:100
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Esbjerg Golfklub

Esbjerg Nationale Golfcenter 31.032.021

Estimat byggeomkostninger
enhed mængde pris pris i alt

Klargøring byggefelt mm M2 1500 50 75.000
Belægninger og beplantning M2 350 300 105.000

KÆLDER
Udgravning M3 3500 100 350.000
Kælderfundament/dræn LBM 150 600 90.000
Terrændæk M2 500 800 400.000
Kælderydervæg filligran elementer 2,5 m LBM 150 5.300 795.000
Skillevægge og søjler M2 50 1.000 50.000
Kælderdæk præfabrikerede betonelementer M2 500 800 400.000
Opfyldning Skøn 75.000
Installation og belysning M2 500 500 250.000
Mekanisk ventilation M2 500 500 250.000
Malerarbejde M2 500 100 50.000
Rampe / buggylift Skøn 175.000

Sum / Kælder 2.885.000 5.245  Afrundet

STUE
Slidlag på betondæk M2 400 600 240.000
Ydervægge 300 2.800 840.000
Skillevægge 150 800 120.000
Døre, vinduer og porte 90 4.500 405.000
Overdækning mm 150 3.000 450.000
Gulv 400 750 300.000
Loft 400 750 300.000
Tag og græs fys/træningslokale 85 3.500 297.500
Grundinstallationer og belysning ENH 400 850 340.000
VVS og sanitet ENH 400 250 100.000
Mekanisk ventilation M2 400 500 200.000
Malerarbejde 400 200 80.000

Sum / Stue 3.672.500 9.200  Afrundet

1. SAL
Ydervægge M2 130 2.800 364.000
Tag 165 2.400 396.000
Etageadskillelse 165 850 140.250
Terræssedæk 250 2.000 500.000
Vinduer og døre 50 4.500 225.000
Værn LBM 75 2.500 187.500
Trappe ENH 2 40.000 80.000
Skillevægge 30 800 24.000
Gulve 165 750 123.750
Lofter 165 750 123.750
Grundinstallationer og belysning ENH 1 87.500 87.500
VVS og sanitet ENH 165 250 41.250
Mekanisk ventilation M2 165 500 82.500
Fast inventar og sanitet ENH 1 150.000 150.000
Malerarbejde 165 500 82.500

Sum / 1. sal 2.608.000 14.900  Afrundet

9.345.500
Uforudset 8% afr. 750.000

10.095.500  
Omkostninger arkitekt, ingeniør, byggesagsbehandling 12% afr. 1.210.000
Bistand ifm design og indretning 75.000

Anlæg i alt afrundet 11.380.000

Teknisk udstyr, Trackman etc. 2.000.000
Løst inventar 150.000
Varelift 75.000

2.225.000

Samlede byggeomkostninger budget afrundet ekskl. moms 13.610.000

Overslag er baseret på skitseoplæg november 2019 med efterfølgende aftalte udvidelser november 2020.

Brutto arealer / forudsætninger for estimat
Kælder 500 m²
Stue 400 m²
1 sal 165 m²
Overdækning mm 85 m²
Tagterrasse 250 m²

Overslag er med udgangspunkt i V&S prisbog brutto
Alle beløb er ekskl. moms 



Esbjerg Golfklub har siden sin stiftelse i 1921 rådet over hele fem forskellige baner. 
Banerne emmer af historie hver især og giver endda et billede af 
samfundskulturen fra de respektive årtier 
 
Første side i den gamle protokol 

Efter Indbydelse fra D’Herr. Politimester Fritshe, Direktør Melsing, Kredslæge Metz, 
Konsul Okholm og Stadsingeniør Nonboe afholdtes der onsdag den 2. marts 1921 et 
Møde paa Paladshotellet for at søge dannet en Golfklub. Efter at det havde vist sig, 
at et tilstrækkeligt Antal Medlemmer allerede havde tegnet sig, vedtog man at stifte 
Esbjerg Golfklub, og den stiftende Generalforsamling valgte Indbyderne til Klubbens 
første Bestyrelse og Guldsmed Dalgaard til Revisor. 

Bestyrelsen bemyndigedes til: 

1. at afslutte Kontrakt med de Grundejere, der var Ejere eller Brugere af det til 
Golfbanen udsete Areal, 

2. straks efter Kontraktens Afslutning at paabegynde Anlæget af Banen, 
3. at udarbejde Foreningens Love på Grundlag af det paa Mødet fremlagte 

Eksemplar af København Golfklubs Love med enkelte Ændringer, bl.a. at 
Indskudet fastsættes til 100 Kr. pr. Md. i 8 Mdr. 

4. og foretage det videre fornødne indenfor det forelagte af Forsamlingen 
vedtagne Budget. 

Generalforsamlingen hævet. Nonboe 

Anden side i den gamle protokol 

Den 21. Marts 1921 fremsendtes Meddelelse til Klubbens Medlemmer om, at der 
var afsluttet Kontrakt med Lodsejerne i Gammelby om Leje af Banen i 5 Aar, at 
Anlæget af Banen var paabegyndt, at København Golfklubs Træner, der venligst var 
stillet til Disposition, havde medvirket ved Banens afsætning, og at Bestyrelsen 
havde engageret en skotsk Træner for 6 Mdr. Lovene var udarbejdet i 
Overensstemmelse med Generalforsamlingens Beslutning af 2/3-1921. 

Indskudet var fastsat til 100 Kr. for 1 Herre, 75 Kr. for en Dame og 200 Kr. for en 
Husstand bestaaende af indtil 5 medlemmer. Bestyrelsen havde konstitueret sig 
med Direktør Melsing som Formand, Konsul Okholm som Kasserer og Stadsingeniør 
Nonboe som Sekretær. 

P.B.V. Nonboe 



Den første bane – Måde – 1921 til 1944 

Denne bane blev anlagt med 9 relativt korte huller på et lejet mark- og engareal i 
Måde i byens sydlige udkant tæt ved stranden. Banen gennemskåredes af talrige 
vandløb, og med en yderst sparsom bevoksning havde banen næsten links karakter. 

 

Om forholdene på banen i Måde får man et indtryk, når man hører, at den i stor 
udstrækning blev holdt af kreaturer – som ganske frivilligt afgræssede den og gjorde 
slåmaskiner næsten overflødige. Banen var endog kendetegnet ved et usædvanligt 
godt græstæppe. Til gengæld gjaldt den gode lokale regel, at bolden måtte droppes 
uden straffeslag, når den havnede i kokasser. 

Golfspillet blev besværliggjort straks fra besættelsens start i 1940, da værnemagten 
inddrog en del af hullerne til batteristillinger og barakker. Trods disse gener og 
manglen på bolde og benzin til græsklipperen, blev der dog spillet golf på banen helt 
frem til 1944. I besættelsens sidste år ødelagdes totalt, og det lille klubhus opført i 
træ nedbrændte. Klubben modtog senere en erstatning på kr. 800 for klubhuset og 
kr. 2.500 for tab af golfudstyr. 

På størstedelen af arealet findes i dag industribyggeri, mens et stadigt åbent mark- 
og strandareal bruges til skydebane. 

Der er en smule tvivl om omfanget af esbjergensernes interesse for golfsporten i de 
første år. Den gamle protokol fortæller mærkeligt nok ikke noget om, hvor mange 



medlemmer Esbjerg Golfklub havde i årene op til krigen, men man mener, at tallet 
har ligget et sted mellem 30 og 40. 

På kortet over banen er angivet en punkteret linie, som viser den senere Gammelby 
Ringvejs placering. Ved anlæggelsen af denne ringvej blev samtidig Ingemanns Alle 
(tidligere Golfvej) skåret af ved denne. Derfor kan vi temmelig nøjagtig stedfæste 
placeringen af klubhuset, som det fremgår af kortet. 
 
 
Den anden bane – Dyrskuepladsen – 1945 til 1952 

Et flytning af banen diskuteredes allerede mellem bestyrelse og kommune sidst i 
30’erne. En bane for enden af den daværende flyveplads i Kjersing, og arealet 
overfor Fiskerimuseet var på tale. Særlig interessant er, at også Marbæk Plantage på 
det tidspunkt var inde i billedet. 

Resultatet blev en bane på en del af Spangsberg Møllegårds jorder, et areal mellem 
den nuværende Niels Bohrs Vej og naturstien langs Møllebækken. I dag ligger her 
Esbjerg Teknikum og Handelshøjskolen. 
 

 

Området var ikke stort og heller ikke særlig egnet til golfbane. Banen bestod af 6 
primitive huller. Spillet blev i nogen grad hindret af, at arealet én gang årligt 
anvendtes til dyrskue. Af den grund var der ikke anlagt bunkers, og greens havde en 
noget tvivlsom standard. Et lille klubhus blev opført langs grusvejen. I den ene ende 
af huset havde man et rum til bags og vogne, i den anden enge havde man maskiner 
m.m. 



Hul 1 havde to teesteder, som vist på kortet. Langs den nuværende natursti løb en 
træbevokset grøft, som vanskeliggjorde spillet på hul 2 og hul 3. Andre steder 
bestod forhindringerne af volde, grøfter, trærækker samt en grusgrav, som skulle 
passeres ved spil på hul 5. Desuden stod der midt på banen overdækkede 
dyrskuebåse, hvilket bevirkede, at hul 6 måtte spilles som et dog-leg. Dette hul blev 
de sidste par år forlænget med 100 m. 

Desværre har det ikke været muligt at finde hverken optegnelser eller scorekort fra 
denne bane. Derfor er tegningen af banen en rekonstruktion, men den ligger meget 
tæt på den oprindelige udformning. 

Der var tale om en nødløsning, og efter nogle få år besluttede kommunen helt at 
inddrage arealet til andet formål. 

Medlemstallet lå i alle årene mellem 40 og 50. 
 
 
Den tredje bane – Nørreskoven – 1952 til 1975 

En ny og anderledes spændende og charmerende 9 hullers bane, tegnet af den 
engelske arkitekt C. K. Cotton, var klar i juni 1952 på et areal ikke langt fra 
dyreskuepladsen. 

 

I Nørreskoven, der engang lå udenfor bymæssig bebyggelse og delvis omgivet af 
marker, fandt man efter ide fra daværende skovrider Frederiksen et egnet areal i 
skovens nordlige del. Området bestod af ufremkommeligt krat, lyngbælter samt en 
blandet træbevoksning. Ud af dette tætbevoksede skovområde anlagdes fairways, 
greens og teesteder ved rydning af træer og buskads. Hensynet til bevarelse af så 
meget af skoven som muligt spillede øjensynligt en stor rolle, idet fairways blev 



meget smalle. Fairways var på alle huller omkranset af høje træer og tæt 
bevoksning. Egentlige åbne arealer var udover nogle få lyngarealer ukendt og 
semirough fandtes ikke. 

Disse betingelser satte i høj grad præg på spillet. Lige slag var en absolut 
nødvendighed. Og var slagene blot lidt ude af kurs, kunne en runde koste dyrt i både 
tabte bolde og antal slag. En fordel var det dog, at banen lå i læ for den ofte barske 
vestenvind. 

Medlemstallet voksede i det første årti til vel omkring 200, hvoraf 50 til 60 var 
egentlige aktive golfere. Alle kendte alle, og med et særdeles vellidt værtspar blev 
det hyggelige klubhus rammen om et livligt klubliv. 

Allerede i slutningen af 60’erne meldte behovet sig for en ny bane. Et støt stigende 
medlemstal betød trængsel på banen og i klubhus. Samtidig havde byen i 60’erne 
vokseværk og i løbet af få år var banen fuldstændig omgivet af villabebyggelse. 
Trafikken af skovgæster blev efterhånden så stor, at Esbjerg Kommune indså, at 
fortsat brug af arealet til golfspil var for risikabelt. 

Medlemstallet passerede de 300 inden banen lukkede. 
 
 
Den fjerde og femte bane – Marbæk 1975 – Myrtue 1993 

Banen i Marbæk og det nyopførte klubhus blev indviet i maj 1975. 

Banen er anlagt på et ca. 70 hektar stort areal i den nordvestlige del af Marbæk 
Plantage. Arealet ejes af Esbjerg Kommune. 

Banens arkitekt er Frederik Dreyer, der fik til opgave at designe en bane af 
internationalt format. Banen blev derfor anlagt efter den tids moderne principper. 
En nyskabelse var bl.a. anlæggelse af fire teesteder på hvert hul. Formålet var på en 
gang at skabe en udfordrende bane for elitespilleren, og samtidig skabe rimelige 
betingelser for handicapgolferen. En par-3 bane anlagt som en egentlig golfbane var 
en anden nyskabelse. Det samme gælder de meget store og stærkt kuperede 
greens. Bl.a. kan nævnes greenen på hul 18, hvis areal oprindelig var på 1600 kvm, 
hvilket dog senere er reduceret en anelse med anlæggelse af to greenbunkers. 

Banen fremtræder i dag stort set som ved åbningen i 1975. På nogle få huller er 
foretaget ændringer i årenes løb. Mest synlig er omlægningen af greens på hul 3 og 
hul 4, der ved Europmesterskabet i 1979 var udsat for stærk kritik. Roekulen på hul 



4 og skibakken på hul 3, som greens blev døbt, er nu erstattet af mere golfvenlige 
greens. Vandløbet og søen på hul 4 er også kommet til i årenes løb. På enkelte huller 
er anlagt eller nedlagt bunkers. 

Fra backtee er banen en af de længste i Danmark og anerkendt blandt golfspillere i 
hele Europa. Med beliggenheden nær kysten og det forholdsvis åbne areal, er der 
frit spil for den ofte kraftige vestenvind, hvilket kan gøre banen til en særdeles skrap 
udfordring især fra backtee. 

Da medlemstallet i slutning af 80’erne nærmede sig de 1000, besluttede man sig for 
en udvidelse af banen med yderligere 9 huller for at imødegå den til tider store 
trængsel. 

Samtidig med indvielsen af den nye bane den 27. juni 1993 gav man den gamle bane 
navnet Marbæk og den nye Myrtue. 

Myrtue er en 9 hullers bane til supplering af Marbæk. Den er ligeledes tegnet af 
Frederik Dreyer. Banen vil når den er groet til, blive af samme standard som 
Marbæk. 
 
Medlemstallet er nu omkring 1.800 medlemmer alt inkl. 
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Golfsporten rummer alle danskere. De mere end 150.000 
golfspillere i Danmark kommer fra alle sociale lag og 
aldersgrupper. Men flertallet af udøvere er dog ældre 
mænd, en gruppe som ofte er svære at få til at være ak-
tive. Fælles for de mange golfspillere er, at de er aktive i 
længere tid end andre idrætsudøvere.

Inaktivitet er en væsentlig årsag til flere forskellige livs-
stilssygdomme. Så når golfspillere går en runde, der ofte 
er over 10 kilometer, er de ikke kun med til at reducere 
risikoen for at få disse sygdomme - de forlænger også 
deres liv.

- En golfspiller går minimum 11.245 skridt på en 
golfrunde

- Golfspillere lægger år til deres liv
- Golfspillerne er aktive i længere tid end andre 

idrætsudøvere
- Golfsporten reducerer risikoen for at få type-2 

diabetes
- Golfsporten holder dig aktiv længere

Vidste du at:

Golfgavner
sundheden

GOLF  
GAVNER 
SUNDHEDEN
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150.460 golfspillere
i Dansk Golf Union
Blandt de 3,35 millioner personer over seks år, som er fysisk aktive, 
spiller de 150.460 golf. Det svarer til, at �re procent er aktive i 
Dansk Golf Union. 
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Total
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5,7 mio. kr. 3,3 mio. kr. 10,3
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8,9 mio. kr. 4,6 mio. kr. 13,3
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Fitness Vandring Cykling Løb Badminton Gymnastik Svømning Yoga Fodbold
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Golfspillernes
udgifter
Voksne 16+ år:
10.536 kr.
Børn 7-15 år:
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Kilder: Damvad Analytics for DGU, DIF, Idrættens Analyseinstitut og Danmarks Statistik WERGE INFOGRAFIK
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GOLF  
GAVNER DET 
SOCIALE LIV
De danske golfklubber er som idrætsforeninger med til 
at skabe fundamentet for vores demokrati. Mange golf-
spillere udfører frivilligt arbejde i en klub, og det er derfor 
her, de mere end 150.000 danske golfspillere lærer at tage 
del i de demokratiske processer og være en del af det 
forpligtende fællesskab, som golfklubben bygger på. 

I golfklubberne er der plads til udøvere fra alle sociale lag 
og alle aldersgrupper. Her mødes direktøren med hånd-
værkeren og skoleeleven med pensionisten. De ældste er 
over 100, og de yngste er knap begyndt at gå. 

Men fælles for dem alle er, at de ikke kun er en del af 
en sport, men et fællesskab og en klub, der er rammen 
om relationer og samvær på tværs af generationer og 
sociale skel. 

- Golf kan spilles fra du er fem til 105 år
- Golfsporten tiltrækker udøvere fra alle samfundslag
-  190 danske golfklubber fungerer som holdepunkt i 

 lokalsamfundet
-  150.000 danskere lærer at være en del af det  

forpligtende fællesskab gennem golf
-  Mange golfspillere udfører frivilligt arbejde
- Golf kan spilles på tværs af generationer

Vidste du at:

Golfgavner detsociale liv
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De danske golfklubber tager hensyn til naturen, og den 
påvirkning sporten har på miljøet. Mange klubber arbej-
der på at nedbringe brugen af pesticider og overgå til 
miljøvenlig banepleje. 

Flere golfklubber har taget initiativ til at øge dyrelivet på 
golfbanen, så den bliver en større naturoplevelse for alle 
gæster - både spillere og andre besøgende.

En golfbane bliver generelt brugt til meget mere end til 
sport. Halvdelen af en golfbane består af skove, søer og 
naturarealer, som bruges til stiforløb, løberuter og andre 
tiltag, der gør banen til et rekreativt område.

Fælles for de danske golfbaner er, at de er en naturlig del 
af det lokale miljø.

-  Golfsporten tager hensyn til miljøet
-  Golfbaner bruges til andet end golf
-  Golfbaner i Danmark har nedbragt pesticidforbruget

Vidste du at: Golfgavner
naturen

GOLF  
GAVNER  
NATUREN
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VIDSTE DU 
FORRESTEN 
OGSÅ AT....

Fem timer på en golfbane er noget af det sjoveste  
man kan opleve. 

Thomas Bjørn, professionel golfspiller

Golf er en god træning til skolen, for det  hjælper børn med 
at indgå i et fællesskab.

Sofie Lassen Kahlke, ambassadør for golfsporten

 En generation af ældre på en 
golfbane, der bevæger sig, er en 

generation som kommer til at spare 
samfundet for rigtig mange penge.   

Charlotte Bøving, læge

Jeg har et livslangt kærlighedsforhold 
og flirt til golfsporten. Lige når jeg 

tror, at jeg har hende, vender hun mig 
den kolde skulder til. 

Lars Ranthe, ambassadør for golfsporten



 

Generalforsamling

Bestyrelsen

Manager

Golf Akademi

Begynder

Undervisning

Junior

Elite

Business Partner Serviceteam

Restaurant

Frontdesk

Golfshop

Marshall

Medlemsaktivitet

Klubturneringer

Klubber i klubben

Regel og hcp.

Chefgreenkeeper

Bygninger

Banerne

Organisationsdiagram Esbjerg Golfklub 
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Esbjerg Golfklub 1 

Foreningsoplysninger  

Forening 
Esbjerg Golfklub 
Sønderhedevej 11 
6710 Esbjerg V 
CVR-nr. 20191813 
 
Telefon: 75269219 
Telefax: 75269419 
Internet: www.egk.dk 
E-mail: kontor@esbjerggolfklub.dk 
 
Bestyrelse 
Birgitte Møller Jensen, formand 
Steen Møbjerg Christensen, næstformand 
Jan Toustrup, kasserer 
Joan Hummelshøj 
Mogens Otto Nielsen 
 
Revisor 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Esbjerg Golfklub 2 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og træner manager har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2020 
– 31.12.2020 for Esbjerg Golfklub. 
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 – 
31.12.2020.  
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Esbjerg, den 18.03.2021 
 
Træner manager 
 
 
Johannes Eriksen 
 
Bestyrelse 
 
 
Birgitte Møller Jensen Steen Møbjerg Christensen Jan Toustrup  
formand næstformand kasserer 
 
 
Joan Hummelshøj Mogens Otto Nielsen  
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Esbjerg Golfklub 3 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til medlemmerne i Esbjerg Golfklub    
Konklusion 
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Esbjerg Golfklub for regnskabsåret 01.01.2020 – 
31.12.2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnska-
bet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forenin-
gens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 01.01.2020 – 31.12.2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for 
små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udar-
bejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet 
”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overens-
stemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 
Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende den udvidede gennemgang af årsregnskabet 
Esbjerg Golfklub har som sammenligningstal medtaget budgettal. Vi skal fremhæve at disse sammenlignings-
tal, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke har været underlagt revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nød-
vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører hand-
linger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfø-
rer specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusi-
on. 
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Esbjerg Golfklub 4 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger 
samt vurdering af det opnåede bevis. 
 
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtryk-
ker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen  
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen 
og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-
regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.  
 
Esbjerg, den 18.03.2021 
 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 
 
 
Jesper Smedegaard Larsen   
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 18510   
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Esbjerg Golfklub 5 

Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 
Esbjerg Golfklub har til formål med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv, at udbrede og fremme 
kendskabet til og færdighed i golf. 
 
Alt under mottoet sjov, sund og seriøs.  
 
Klubben driver to 18 hullers golfbaner og organiserer de dertilhørende idrætslige aktiviteter, således at klub-
bens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. 
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Det regnskabsmæssige resultat for 2020 blev et overskud på 245 t.kr, hvilket bestyrelsen betragter som til-
fredsstillende. 
  
2020 har naturligt været præget af Corona med lukning og delvis lukning af baner, klubhus og træningsanlæg. 
Herunder har personalet været hjemsendt, og klubben har modtaget lønrefusion efter Corona hjælpepakkerne. 
  
Dette medfører, at det ikke umiddelbart er muligt at sammenligne med 2019 tallene. 
  
Corona har betydet øget interesse for golfsporten, hvilket har medført flere medlemmer og større greenfee 
indtægter. Omvendt har der været aflysninger af Company Days. Men samlet set er indtægterne steget med 
knap 400 t.kr. Udgifterne er samlet set uændret. Afskrivninger og tab ved salg/udrangering af anlægsaktiver er 
steget med godt 400 t.kr. Denne stigning vedrører primært vandingsanlæg og udskiftninger i køkken. 
  
Corona hjælpepakkerne har påvirket klubbens likvide beholdninger som følge af udskudt betaling til det of-
fentlige. Betalingerne forfalder i løbet af 2021 og den likvide beholdning vil derfor falde senere. 
  
Bestyrelsen og ledergruppen har året igennem haft stor fokus på at holde det meget høje niveau på klubbens 
anlæg. Således at begge 18 hullers baner betragtes som værende i topklasse, men med Marbæk som værende i 
en klasse for sig, idet den af flere danske og internationale golftidsskrifter er blevet vurderet som et af Dan-
marks allerbedste golfanlæg. 
 
Budget 
Klubben satser på fortsat at kunne give fantastiske golfoplevelser til både medlemmer og gæster i 2021. 
 
Bestyrelsen forventer et regnskabsmæssigt resultat i 2021 på 404 t.kr. mod 245 t.kr. i 2020. 
  
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Corona forventes i mindre omfang at kunne påvirke økonomien i 2021. 
 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Esbjerg Golfklub 6 

Resultatopgørelse for 2020 

    Budget Budget 
    2020 2021 
  Regnskab Regnskab 12 mdr. 12 mdr. 
  2020 2019 t.kr. t.kr. 
  12 mdr. 12 mdr. (ej revi- (ej revi- 
 Note kr. t.kr. deret) deret)  ____ ___________ _______ _______ _______ 

Indtægter 1 13.243.481 12.962 12.659 14.295   ___________ _______ _______ _______ 

      

Baner 2 (5.680.958) (5.881) (5.809) (5.929) 
Bygninger og arealer 3 (1.419.300) (1.366) (1.435) (1.544) 
Administration 4 (2.099.863) (2.002) (2.006) (2.056) 
Salg og marketing 5 (756.710) (677) (371) (1.197) 
Medlemsaktiviteter 6 (898.801) (937) (938) (1.508)   ___________ _______ _______ _______ 

Omkostninger  (10.855.632) (10.863) (10.559) (12.234)   ___________ _______ _______ _______ 

      
Resultat før afskrivninger og finansielle poster  2.387.849 2.099 2.100 2.061 
      

Afskrivninger og leasing 8 (1.391.129) (1.415) (1.452) (1.387) 
Fortjeneste/tab ved salg af materielle 
anlægsaktiver  (447.560) 20 0 0   ___________ _______ _______ _______ 

Resultat før finansielle poster  549.160 704 648 674 
      

Finansielle poster 7 (304.261) (315) (286) (270)   ___________ _______ _______ _______ 

Årets resultat  244.899 389 362 404  ___________ _______ _______ _______  ___________ _______ _______ _______ 
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Esbjerg Golfklub 7 

Balance pr. 31.12.2020 

    Budget 
  Regnskab Regnskab 2021 
  2020 2019 (ej revideret) 
 Note kr. t.kr. t.kr.  ____ ___________ _______ _______ 

Baneanlæg 8 9.641.313 9.365 9.424 
Bygninger 8 8.334.984 8.465 8.439 
Jordvarmeanlæg 8 228.283 259 198 
Maskiner 8 1.557.410 1.966 2.133 
Inventar og køkken 8 665.440 465 170   ___________ _______ _______ 
Materielle anlægsaktiver  20.427.430 20.520 20.364   ___________ _______ _______ 
     
Varebeholdninger  168.163 126 168   ___________ _______ _______ 
     
Tilgodehavender 9 357.274 162 112 
Periodeafgrænsningsposter 10 326.226 180 170   ___________ _______ _______ 
Tilgodehavender  683.500 342 282   ___________ _______ _______ 
     
Værdipapirer  6.725 7 7   ___________ _______ _______ 
     
Likvide beholdninger  1.811.360 433 487   ___________ _______ _______ 
     
Omsætningsaktiver  2.669.748 908 944   ___________ _______ _______ 
     
Aktiver  23.097.178 21.428 21.308   ___________ _______ _______   ___________ _______ _______ 
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Esbjerg Golfklub 8 

Balance pr. 31.12.2020 

  Regnskab Regnskab Budget 
  2020 2019 2021 
 Note kr. t.kr. t.kr.  ____ ___________ _______ _______ 

Egenkapital  4.438.102 4.045 4.779 
Nettoregulering af afledt finansiel instrument 11 95.672 4 0 
Årets resultat  244.899 389 404   ___________ _______ _______ 
Egenkapital  4.778.673 4.438 5.183   ___________ _______ _______ 
     
Nykredit  13.044.376 13.534 12.544 
Amortiseringstillæg  (218.871) (231) (219) 
Esbjerg Kommune  1.240.964 1.241 1.241   ___________ _______ _______ 
Langfristede gældsforpligtelser 12 14.066.469 14.544 13.566   ___________ _______ _______ 
     
Kortfristet del af prioritetsgæld 12 499.320 508 500 
Kreditorer  917.220 237 0 
Anden gæld 13 1.949.353 806 1.337 
Periodisering af klippekort  164.177 77 0 
Dagsværdi af afledt finansiel instrument 11 721.966 818 722   ___________ _______ _______ 
Kortfristede gældsforpligtelser  4.252.036 2.446 2.559   ___________ _______ _______ 
     
Gældsforpligtelser  18.318.505 16.990 16.125   ___________ _______ _______ 
     
Passiver  23.097.178 21.428 21.308   ___________ _______ _______   ___________ _______ _______ 
     
     
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 14    
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Esbjerg Golfklub 9 

Pengestrømsopgørelse for 2020 

    Budget Budget 
    2020 2021 
  Regnskab Regnskab t.kr. t.kr. 
  2020 2019 (ej revi- (ej revi- 
 Note kr. t.kr. deret) deret)  ____ ___________ _______ _______ _______ 

Resultat før afskrivninger og finansielle poster  2.387.849 2.099 2.100 2.061 
Ændring i driftskapital:     
Tilgodehavender  (195.563) 173 (19) 245 
Kreditorer  680.433 (101) (237) (917) 
Varebeholdninger  (41.820) (22) 0 0 
Periodiseringer  (146.704) (27) 0 156 
Anden gæld  1.230.014 (243) (236) (776) 
Leasing af maskiner  0 (82) 0 0   ___________ _______ _______ _______ 

  3.914.209 1.797 1.608 769 
      
Finansielle poster 7 (304.000) (314) (287) (270) 
Amortiseringstillæg på langfristede lån  12.130 12 0 0   ___________ _______ _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende drift  3.622.339 1.495 1.321 499   ___________ _______ _______ _______ 

      
Investeringer i:      
Bygninger 8 (25.752) (154) 0 (50) 
Maskiner og inventar 8 (284.515) (645) (300) (1.368) 
Inventar 8 (964.021) (49) (700) 0 
Salg af materielle anlægsaktiver 8 (471.231) 20 0 95 
Salg af værdipapirer  0 0 0 0   ___________ _______ _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende investeringer  (1.745.519) (828) (1.000) (1.323)   ___________ _______ _______ _______ 
      
Optagelse af lån  0 0 0 0 
Indfrielse af lån  0 0 0 0 
Låneomkostninger  0 0 0 0 
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser 12 (498.582) (476) (508) (500)   ___________ _______ _______ _______ 

Pengestrømme vedrørende finansiering  (498.582) (476) (508) (500)   ___________ _______ _______ _______ 
     
Ændring i likvide midler  1.378.238 191 (187) (1.324) 
      
Likvider og bankgæld 01.01.2020  433.122 242 433 1.811   ___________ _______ _______ _______ 

Likvider og bankgæld 31.12.2020  1.811.360 433 246 487  ___________ _______ _______ _______  ___________ _______ _______ _______ 
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Esbjerg Golfklub 10 

Noter 

 Regnskab Regnskab Budget 
 2020 2019 2021 
 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 
 kr. t.kr. t.kr.  ___________ _______ _______ 
1. Indtægter    
Kontingenter 9.926.942 9.872 10.011 
Udlejning af skabe 355.175 357 355 
Greenfee 859.797 718 1.090 
Company Days 133.140 249 160 
Udlejning af golfcars 167.008 133 167 
Sponsorater og reklame 810.398 677 1.036 
Tilskud fra Esbjerg Kommune 49.208 71 50 
Øvrige indtægter og tilskud 499.795 479 177 
Professionel Turnering (Event) 126.000 173 955 
Træningslektioner 316.018 233 294  ___________ _______ _______ 
 13.243.481 12.962 14.295  ___________ _______ _______ 
   
 2020 2019 
 12 mdr. 12 mdr. 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

2. Omkostninger til baner   
Lønninger 3.868.925 4.289 
Sociale bidrag, pensionsordninger og kurser 52.536 68 
Baneudstyr, håndværktøj og arbejdstøj 121.421 137 
Gødning, sprøjtemidler, sand og græsfrø 504.049 433 
Vandafgift 490.216 492 
Brændstof 222.170 254 
Vedligeholdelse maskiner og anlæg 409.561 280 
Andet 78.555 7 
Refusion af moms og afgifter (66.475) (79)  ___________ _______ 
 5.680.958 5.881  ___________ _______ 
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Esbjerg Golfklub 11 

Noter 

 2020 2019 
 12 mdr. 12 mdr. 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

3. Bygninger og arealer   
Vedligeholdelse af:   
- Klubhus, udvendig 165.419 147 
- Klubhus, indvendig 119.919 129 
El, gas og vand 310.428 316 
Fyringsolie 0 0 
Forsikringer, ejendomsskat og renovation 137.400 139 
Rengøring og vask 412.676 444 
Vicevært 300.000 300 
Mindre nyanskaffelser og andet 124.897 47 
Lejeindtægt, lokaler og inventar (132.000) (132) 
Refusion af moms og afgifter (19.439) (24)  ___________ _______ 
 1.419.300 1.366  ___________ _______ 
   
   
4. Administration   
Løn og assistance til sekretariatet 828.579 910 
Sociale bidrag, pensionsordninger og kurser 223.123 157 
Kontingent til Dansk Golf Union 248.057 252 
Kontorartikler, tryksager, IT og GolfBox 312.400 324 
Telefon, porto, kørsel, kontingenter og interne møder 116.545 146 
Revision og regnskabsmæssig assistance 53.125 66 
Andet 254.241 127 
Refusion af moms (5.941) (8) 
Personaleomkostninger 30.313 28 
Tab på debitorer 39.421 0  ___________ _______ 
 2.099.863 2.002  ___________ _______ 
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Esbjerg Golfklub 12 

Noter 

 2020 2019 
 12 mdr. 12 mdr. 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

5. Salg og marketing   
Annoncer, gaver og repræsentation 323.182 280 
Sponsormatcher og andre turneringer (19.509) 19 
Klubblad og hjemmeside 78.492 82 
Andet 37.679 1 
Refusion af moms (4.433) (5) 
Company-Days m.m. 322.199 300 
Andre udgifter 19.100 0  ___________ _______ 
 756.710 677  ___________ _______ 
   
6. Medlemsaktiviteter   
Trænervederlag 779.677 741 
Juniorer:   
Træning og matcher 48.096 70 
Elite:   
Træning og matcher 71.028 126  ___________ _______ 
 898.801 937  ___________ _______ 
   
7. Finansielle poster   
Finansielle indtægter:   
Bankkredit 31.062 2 
Aktieudbytte 0 0 
Finansielle omkostninger:   
Rente af langfristede lån 144.312 177 
Omkostning på afledt finansielt instrument 116.492 123 
Amortiseringstillæg på langfristede lån 12.130 12 
Gebyrer og kurstab på nye lån 265 1  ___________ _______ 
 304.261 315  ___________ _______ 
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Esbjerg Golfklub 13 

Noter 

     Jordvarme-    
   Baneanlæg Bygninger anlæg Maskiner Inventar I alt 
   kr. kr. kr. kr. kr. kr.    _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

8. Materielle anlægsaktiver   

Kostpris 01.01.2020   13.659.421 13.771.902 463.750 9.743.501 1.876.673 39.515.248 

Tilgang   471.231 527.191 0 284.516 462.582 1.745.520 

Afgang   0 (564.367) 0 (281.845) (502.333) (1.348.545)    _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Kostpris 31.12.2020   14.130.652 13.734.726 463.750 9.746.172 1.836.922 39.912.223    _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

       

Af- og nedskrivninger 01.01.2020   (4.293.942) (5.307.272) (204.687) (7.777.287) (1.411.459) (18.994.648) 

Årets afskrivninger   (195.397) (276.936) (30.780) (693.320) (194.696) (1.391.130) 

Tilbageførsel ved afgang   0 184.466 0 281.845 434.673 900.984    _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Af- og nedskrivninger 31.12.2020  (4.489.339) (5.399.742) (235.467) (8.188.762) (1.171.482) (19.484.794)    _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

       

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2020  9.641.313 8.334.984 228.283 1.557.410 665.440 20.427.429    _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

   
Årets afskrivninger, jf. ovenfor     1.392.429 

Årets udgiftsførte leasingydelser     0       ___________ 

Afskrivninger i alt      1.392.429       ___________ 
       
 2020 2019 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

9. Tilgodehavender   
Moms 115.752 6 
Udlæg Erhvervsklub 82.671 0 
Lønrefusion 158.851 156  ___________ _______ 
 357.274 162  ___________ _______ 
   
10. Periodeafgrænsningsposter   
Golfbox og forsikringer mv. 326.226 180  ___________ _______ 
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Esbjerg Golfklub 14 

Noter 

 2020 2019 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

11. Dagsværdi af afledt finansielt instrument   
Dagsværdi af afledt finansielt instrument til sikring af fremtidige   
transaktioner ved indgåelse (826.043) (826) 
Dagsværdiregulering i indgåelsesåret 190.819 191  ___________ _______ 
 (635.224) (635) 
Dagsværdiregulering primo (182.414) (186) 
Årets dagsværdiregulering 95.672 3  ___________ _______ 
 (721.966) (818)  ___________ _______ 
   
   Afdrag i  Restløbe-     
 Optaget i Hovedstol 2020 tid Rente  Restgæld Restgæld  
 år kr. kr. år % 31.12.2020 efter 5 år Afvikling  _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
12. Langfristede  
gældsforpligtelser         

Nykredit 1 2014 5.823.000 7.273 24 Variabel (5.808.939) (5.275.104) Afdrages

         

Nykredit 2 2005 5.680.000 211.523 15 Variabel (3.109.351) (2.060.237) Afdrages 

Nykredit 3 2006 4.437.000 193.145 16 Variabel (2.904.633) (1.943.563) Afdrages 

Nykredit 4 2010 2.561.000 86.641 20 Variabel (1.720.773) (1.275.746) Afdrages 

Esbjerg Kommune 2005 1.240.964 0  Rentefrit (1.240.964) (1.240.964) Afdragsfrit    _________   _________ _________  

   498.582   (14.784.660) (11.795.614)     _________   _________ _________  

   
På Nykredit 1 og 2 er der indgået en finansiel aftale på et renteloft på 4% (rente cap). Aftalen udløber 
31.03.2035. 
   
På Nykredit 4 er der indgået en finansiel aftale på et renteloft på 4% (rente cap). Aftalen udløber 30.12.2020. 
  
 2020 2019 
 kr. t.kr.  ___________ _______ 

13. Anden gæld   
Feriepengeforpligtelse 201.481 242 
Løn og sociale bidrag 715.213 180 
Forudbetalte kontingenter 570.052 244 
Indefrosset feriepenge 277.903 99 
Anden gæld 184.704 41  ___________ _______ 
 1.949.353 806  ___________ _______ 
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Noter 

14. Eventualforpligtelser 
Ingen.  
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Esbjerg Golfklub – Sjov, Sund & Seriøs 
 

  

Esbjerg Golfklub 

Sjov, Sund & Seriøs 

 

 

 
Missionen – Fortæller hvorfor vi er her  

 

Esbjerg Golfklub er sjov, sund og seriøs. De timer du bruger i Esbjerg Golfklub, gør at du kommer igen og 

igen fordi du elsker spillet, og fordi stemningen og omgivelserne gør klubben til noget særligt for både 

medlemmer og gæster. 

 

Værdierne – Driver os mod visionen 

Vi har tre sæt af værdier, som tilsammen markerer vores særkende. Værdierne er noget vi gør eller en 

kvalitet ved noget vi gør. 

1. Respekt 

 Respekt for golfspillets regler – Herunder også etikette- og klubregler. 

 Respekt for andre spillere – Både klubmedlemmer og gæster. 

 Respekt for ansatte og deres arbejde. 

2. Fælleskab  

 Kulturen i Esbjerg Golfklub bygger på samvær om spillet og i klubben. 

 Vi byder hinanden og gæster velkommen i klubben. 

 Vi prioriterer klubturneringer og klubber i klubben som ramme om fællesskab og samvær. 

 Vi prioriterer sociale arrangementer, som fremmer samvær og livsglæde. 

3. Ansvar 

 Vi tager ansvar for vores klub og det sportslige fællesskab, der er en del af DGU/DIF. 

 Vi tager ansvar for at vi som medlemmer er en del af et menneskeligt og økonomisk 

fællesskab. 

 Vi tager ansvar for at vi er en del af lokalsamfundet og Naturpark Vadehavet. 

 

Visionen – Udtrykker det mest overordnede mål for Esbjerg Golfklub 

 

Esbjerg Golfklub rangerer til stadighed blandt de førende foreningsdrevne klubber i Danmark. Det skyldes, at 

klubmiljøet understøtter udvikling og nytænkning, der gavner og glæder både medlemmer og gæster.  

 

De langsigtede mål – Sikrer at vi holder kursen 

 Som forening træner, hygger og spiller vi på mange niveauer – Både internt og eksternt. 

 Foreningens økonomi skal være robust, til stadighed i balance og skal udnytte mulighederne 

for en vis forretningsmæssig drift. 

 Vores baner og træningsanlæg har altid højeste kvalitet. 

 Esbjerg Golfklub er for alle aldre, hvor særligt børn og unge får stor opmærksomhed – Både 

sportsligt og socialt. 

 Vores gæster får en god oplevelse i Esbjerg Golfklub. 







 

Esbjerg Kommune 
Fritid Sundhed & Omsorg 
Att: Birthe Nørgreen og Arne Nikolajsen 
 
Yderligere kvalificering af projektet Esbjerg Internationale Golfcenter 
 
Vi har i længere tid været et af projekterne i kommunens anlægspulje, men vi savner en 
stillingtagen fra kommunen til projektet. 
 
Mange af de steder vi henvender os for at søge om støtte, bliver vi ofte spurgt om, hvor meget 
kommunen støtter op om projektet. Det er tydeligvis af betydning for flere bidragydere og det 
ligger også klart for os, at uden hjælp fra kommunen får vi ikke projektet med støtte fra sponsorer 
og fonde op at stå. 
 
Det ville gøre en signifikant forskel for os, hvis vi vidste om kommunen ville støtte os og i hvilket 
omfang. Vi ville bla. kunne bruge det til at lægge pres på de sponsorer og fonde, som vi henvender 
os til for at få de sidste midler samlet sammen. Vi vil ganske enkelt bedre kunne sandsynliggøre, at 
projektet bliver en realitet. 
 
Det kunne være et tilsagn om støtte i overensstemmelse med vores oprindelige ansøgning eller et 
andet mindre beløb. Det kunne være krone for krone, således at kommunen støtter os med en 
krone for hver gang vi selv har fundet en krone. Eller det kunne være en helt fjerde løsning. 
 
Vi er i en situation, hvor vi mener det er afgørende, at vi kommer i gang med projektet, hvis vi som 
forening skal have muligheden for at lave et helt enestående center til glæde og gavn for både 
golfere og ikke-golfere i det sydjyske. Vi har en ambition om at være first-movere på en udvikling 
af golfsporten i Danmark, som vi tror på bliver afgørende for vores fortsatte position som en af 
Danmarks førende golfklubber. 
 
Vi ønsker således at fremtidssikre en af Danmarks ældste og indenfor golfverdenen mest 
anerkendte golfanlæg. 
 
Golfsporten er i dag den 2. største sportsgren i DK og tæller omkring 160.000 spillere. 
 
Vi vil med centret favne såvel simulatorgolf, som er i en rivende udvikling i hele verden samt gøre 
golf til en helårssport. Vi vil med centret åbne op for samarbejde med skoler, patientforeninger og 
andre grupper af borgere. Den unikke kombination af centret sammen med en af Danmarks 
bedste og mest anerkendte golfbaner vil samtidig forstærke og udvikle det samarbejde klubben i 
dag har med Landsholdet, DGU samt Team Danmark. 
 
Vi er en non-profit forening og har ikke mulighed for at rejse de penge der skal til selv. Det er indtil 
videre lykkedes os at samle 5,5 mio. kr. sammen og vi vil med et tilsagn fra kommunen om at I 
støtter projektet kunne hente endnu flere midler selv. Vi tror på at vi - med en støtte fra 
kommunen som foreslået nedenfor i model 1 og 2 – vil kunne indsamle de resterende midler 
gennem fonde, erhvervsliv og øvrige sponsorer.  



 

 
Da vi søgte om støtte for 2 år siden så verden meget anderledes ud 
end den gør i dag. Derfor har vi arbejdet på at skalere projektet ned, 
således at det fortsat er økonomisk er fornuftigt. 
 
Den oprindelige ansøgning omfattede: 

- Kælder  (til buggies, bagrum samt opbevaring af træningsudstyr)  
- Stueetage med træningsfaciliteter samt  
- 1. sal   med et multirum samt udsigt over golfanlægget 

Projektet udgør i nutidskroner knap 22 mio. kr. Da vi indsendte ansøgningen, udgjorde beløbet 17 
mio. kr. 
 
MODEL 1: 
Den skalerede ansøgning alternativ 1 omfatter: 

- Stueetage med træningsfaciliteter 
- 1. sal  med multirum 

 
Dette alternativ vil kunne realisere de fremtidsvisioner vi har for klubben og for golfsportens 
udvikling i Syddanmark herunder vores ambition om at indgå i et nært samarbejde med 
kommunens skoler samt øvrige foreningsliv. 
 
MODEL 2: 
Den skalerede ansøgning alternativ 2 omfatter: 

- Stueetage med træningsfaciliteter 
 
Byggeriet vil blive opført med henblik på på et senere tidspunkt at kunne bygge 1. sal på. 
 
Dette alternativ vil kunne realisere en del af de fremtidsvisioner vi har for klubben særligt det at 
kunne imødegå behovet for simulatorgolf samt indendørs træning den del af året hvor udendørs 
golf er meget begrænset og hvor mange sociale relationer mellem blandt andet ældre 
vanskeliggøres. 

Alle beløb er inkl. moms 
 

 Oprindelig set up Model 1 Model 2 
Etableringsomk.  21.287.500,00 kr. 19.412.500,00 kr. 16.214.375,00 kr. 
        
Finansiering       
Lokale fonde 2.000.000,00 kr. 2.000.000,00 kr. 2.000.000,00 kr. 
Sponsorer etc. 3.500.000,00 kr. 3.500.000,00 kr. 3.500.000,00 kr. 
        
Støtte fra kommune 8.000.000,00 kr. 8.000.000,00 kr. 6.000.000,00 kr. 
        
Rest finanseering 7.787.500,00 kr. 5.912.500,00 kr. 4.714.375,00 kr. 



 

 
Visionen om at lave samarbejder med skoler, foreninger mv vil 
stadig kunnet lade sig gøre men i et langt mere begrænset omfang, 
da vi i store perioder vil mangle lokaler til at kunne huse disse 
aktiviteter. 
 
Vi har således et stort ønske om at opnå støtte til model 1, men hvis der ikke kan opnås tilslutning 
hertil, vil model 2 også være et meget stort skridt i den rigtige retning og vi vil så derfra arbejde 
ihærdigt videre på at skaffe midler også til den sidste fase bare lidt længere ude i fremtiden. 
 
Kommunens stillingtagen har betydning både for de fonde der allerede har givet tilsagn om støtte 
til det oprindelige projekt og for vores videre arbejde med at forsøge at skaffe yderligere midler. 
Derfor håber vi på en snarlig tilbagemelding på vores nu tilrettede ansøgning. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Birgitte Møller Jensen   Johannes Eriksen 
Formand     Golfmanager 
 
 
 
 



Eksternt forslag   EKS-04 
 Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Vadehavscentret – tilskud til ombygning af den gl. naturskole 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Vadehavscentret har hvert år siden 2020 søgt om tilskud til ombygningen af den gamle 
naturskole og både i 2020 og 2021 er der udarbejdet hensigtserklæringer til Vadehavs-
centrets brug ved fondsansøgninger. Vadehavscentret har nu opnået tilsagn på 8 mio. 
kr. fra fonde. 
 
Esbjerg Kommune søges derfor om ca. 2,8 mio. kr. (grundbeløb + afregning af fonds-
moms).  
 
Planen er at indrette den gamle naturskoles 1. sal til kontormiljø for at styrke udvikling 
og virke, da Vadehavscentret siden genåbningen i 2017 har fået flere ansatte og flere 
samarbejdspartnere, bl.a. universiteter og andre læringsinstitutioner, der gerne vil ind-
gå samarbejde om praktiksted og projektsted. 
 
Ejendomme er ansvarlige for den udvendige vedligeholdelse af bygningen og har i for-
vejen afsat 816.000 kr. til udskiftning af tag på den gamle naturskole i 2022.  
Dette beløb er inkluderet i det samlede forventede projektbeløb på 10,2 mio. kr. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Vadehavscentret – ombygning af den 
gl. naturskole, anlæg (anlægspuljen?)  

2.780,3 0,0 0,0 0,0 
Samlet budget for projektet 10.196,3 0,0 0,0 0,0 

     Fondsmidler -8.000,0 0,0 0,0 0,0 

     Esbjerg Kommune, afregning af fondsmoms 1.400,0    

     Ejendomme, vedligehold -816,0    

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Esbjerg Kommune er bygherre (kommunal bygning) og rådighedsbeløb/fondsmidler vil 
derfor blive overført til Ejendomme, Projekt. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Telefon 76 16 16 16 

www.esbjerg.dk 

   

Notat 
 

Ansøgning fra Fonden Vadehavscentret om tilskud til renovering 
og ombygning af den gamle naturskole 
 
2020: 
Oprindelig ansøgning fra Vadehavscentret modtaget ultimo marts 2020 
blev af KFU/ØU henvist til budgetlægningen 2021-2024. 
Borgmesterudtalelse fra maj 2020 (vedhæftet). 
Ejendomme oplyste, at de i 2021 har reserveret 800.000 kr. til nyt tag, 
vinduer og døre i den gamle naturskole, men at dette kan udskydes et år. 
Forligspartierne henviste ansøgningen til den uprioriterede anlægspulje. 
 
2021: 
Ansøgning genfremsendt til budgetlægningen 2022-2025.  
Pga. store prisstigninger (CoVID-19) er budgettet efter anbefaling fra 
Ejendomme genberegnet, og et nyt kommunalt medfinansieringsbeløb er 
oplyst til budgetlægningen (budgetskema vedhæftet). 
Økonomi oplyste efter budgetvedtagelsen, at ansøgningen stadig indgik i 
den uprioriterede anlægspulje, dog med oprindelig beløb på 2,0 mio. kr. 
 
2022: 
Vadehavscentret har nu tilsagn fra 4 fonde om i alt 8 mio. kr.  
Ejendomme har nu 816.000 kr. i 2023 til nyt tag, vinduer og døre.          
 
Vadehavscentret, naturskolen  1 2 3 
Budget fra arkitektfirma 8.496.892 10.196.270 10.196.270 
ansøgning til Esbjerg Kommune 3.500.000 4.200.000 2.196.300 
Finansiering fra fonde 4.996.892 5.996.270 8.000.000 
17,5 % fondsmoms 874.456 1.049.347 1.400.000 

     
Ansøgning Esbjerg Kommune inkl. fondsmoms 4.374.456 5.249.347 3.596.300 
Afsat i Ejendomme til udskiftning af tag i 2022 -816.000 -816.000 -816.000 
Reel ansøgning til Esbjerg Kommune 3.558.456 4.433.347 2.780.300 
Kolonne 1: oprindelig budget fra Vadehavscentret 
Kolonne 2: oprindelig budget fremskrevet med 20% 
Kolonne 3: genberegning med 8 mio. kr. i fondsmidler 

 

Børn & Kultur 
Sekretariat-BK 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 7. april 2022 
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Sekretariat-BK 
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Generelt: 
Den selvejende institution Fonden Vadehavscentret har til huse i kommu-
nale bygninger beliggende på kommunal grund. Der er indgået brugsrets-
aftale mellem Esbjerg Kommune og Fonden Vadehavscentret om benyt-
telsen – seneste udgave er fra 2019. 
Ejendomme har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse (et krav fra 
fonde ifm. den omfattende restaurering/ombygning i 2015/2016). 
Fonden modtager desuden et årligt driftstilskud, som udbetales af Kultur 
og er på 1.328.000 kr. i 2022.  
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www.esbjerg.dk 

   
UDTALELSE 
 
Vadehavscentret har været i dialog med Esbjerg Kommune om 
renovering og ombygning af centrets gamle naturskole. 
 
Vadehavscentret har i maj færdiggjort den sidst planlagte bygning, kaldet 
Bådhuset. Det er gjort muligt gennem fondsmidler og centrets egne 
midler. Før Covid 19 var det planlagt, at Vadehavscentret og Teknik & 
Miljø i Esbjerg Kommune vil renovere den gamle Naturskole i 2021. 
På grund af coronakrisen ser Vadehavscentret desværre frem mod, at de 
opsparede midler er brugt inden udgangen af 2020. 
 
Coronakrisen har i den grad vist os, hvorfor attraktioner skal være i 
udvikling hele tiden. I dag er Vadehavscentret afhængig af entre og 
arrangementer. Det vil være centrets hovedindtægt, og derfor er centret 
nødt til kontinuerligt at forny sig selv, udvikle nye forretningsområder og 
skabe udvikling i de eksisterende. 
 
Hertil har Vadehavscentret stærkt brug for projektarbejdspladser for at 
kunne samarbejde med universiteter, andre attraktioner, erhvervslivet og 
offentlige myndigheder. Herudover nordiske og trilaterale samarbejder 
om projekter af varierede karakterer med fokus på Vadehavet og 
Vadehavets betydning for naturen og kulturens mange kredsløb. Det vil 
altid tage udgangspunkt i Vadehavscentrets stærke kompetencer inden 
for viden om Vadehavet, oplevelsesudvikling og undervisning. 
 
Derfor ønsker centret mere kontorplads til fx projektansættelser, og til 
fremtidige funktioner, som udvikler Vadehavscentret mod en ny og 
fortsat foranderlig fremtid. 
 
Ideen er at udvikle et kontormiljø på førstesalen i den gamle 
naturskolebygning og renovere hele bygningen i samme stil som hele det 
nye Vadehavscenter. Det skal være arkitekt Dorte Mandrup, der tegner 
bygningen, hvilket skaber et Vadehavscenter, der arkitektonisk kommer 
til at fremstå som en endnu større helhed i området i pagt med naturen. 
 
Et samlet budget for renovering og ombygning er 5,8 mio.kr. inkl. moms. 
Esbjerg Kommune har allerede afsat 800.000 kr. til renovering. 
 
 

 

Borgmester 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 25. maj 2020 



 
 
 

 

Borgmester  

- 2 - 

 
 
Esbjerg Kommune vil på sit budgetseminar i august måned se positivt på 
en øget medfinansiering ud fra en forventning om, at Vadehavscentret 
søger alle muligheder for ekstern finansiering hos såvel Realdania som 
andre fonde. Esbjerg Kommune anerkender Vadehavscentrets store 
betydning for at tiltrække turister til området og betragter 
Vadehavscentret som et stort aktiv i kommunen. 
 
Esbjerg Kommune bakker derfor op omkring Vadehavscentrets, dels med 
et årligt tilskud på 1,3 mio. kr., samt med en driftsaftale indtil 2026. 
Centret har en flot udvikling og et stort besøgstal, som har stor betydning 
for Esbjerg Kommune, men også for hele regionen. 
 
Esbjerg Kommune håber at Realdania vil se positivt på ansøgningen fra 
Vadehavscentret. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Jesper Frost Rasmussen 
Borgmester 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1.  Tjæreborg Gamle Grusgrave – delvis realisering af masterplan 
(Sneum-Tjæreborg Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 

Esbjerg kommune vedtog i 2019 masterplan for Tjæreborg Gamle Grusgrave.  
Sneum-Tjæreborg Lokalråd ønsker at der afsættes midler til en realisering af 
planen. Ved budgetforhandlingerne 2022-25 kom projektet på ”den uprioritere-
de anlægspulje” 
 
Gennem en række dialogmøder i Tjæreborg, nedsat følgegruppe og arbejdet i 
styregruppe blev Masterplanen for Tjæreborg Gamle grusgrave vedtaget. Det 
har hele tiden været meningen, at der lokalt også skulle findes noget af økono-
mien til at realisere Masterplanen.  
 
Lokalrådet er af den opfattelse, at det vil fremme vores ansøgninger til diverse 
fonde, hvis vi kan henvise til, at Esbjerg kommune også afsætter midler. Derfor 
ønsker Lokalrådet at søge om at der afsættes midler til dette i forbindelse med 
de kommende budgetforhandlinger for 2023-2026. 
 
Masterplanen kan realiseres over tid og i forskellige etaper. Det er Lokalrådets 
vurdering, at det har en god virkning, at borgeren kan se, at der sker noget i 
området. Derfor bør der arbejdes på at etablere shelters, madpakkehus, toilet 
og informationstavler. De tre første ting kan bruges af lokale borgere, skole og 
dagtilbud, dagplejere, borgere i hele Esbjerg kommune og af turister fra hele 
landet. Og infotavler kan uddybe områdets historier for de besøgende. 
Lokalrådet vil gerne søge fonde, puljer o.a. til dette. De nævnte ting koster ca. 
3,5 mio. kr. moms.  
Alle ting laves i materialer, der indgår i harmoni med den omgivende natur.  
 
Vi ønsker, at dette delprojekt af Masterplanen kommer på budgettet, og at øko-
nomien til shelters, madpakkehus, toilet og infotavle rejses af Lokalrådet og Es-
bjerg kommune i fællesskab.  
Vi er åbne for, at økonomien kan komme over flere budgetår.  
Det er dog vigtigt, at vi kan henvise til, at Esbjerg kommune også bidrager 
med økonomi. 
Vi vil foreslå, at Esbjerg Kommune afsætter midler så det tydeligt fremstår, at 
Esbjerg kommune vil bidrage med beløb tilsvarende, det som Lokalrådet kan 
rejses via fonde mm.  
Lokalrådet har tidligere samarbejdet Landdistriktskonsulenten ved Esbjerg 
kommune, der var tur i Tjæreborg Gamle Grusgrave sammen med repræsen-
tanter fra Lokalrådet. Her blev der drøftet håb, drømme og muligheder til brug 
ved fondsansøgninger.  
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Det er Teknik & Miljøs vurdering, at lokalrådets ønske om realisering af master-
planen for Tjæreborg Gamle Grusgrav vil være en stor gevinst for de nye bolig-
områder i Tjæreborg og i det hele taget for Tjæreborg og lokalområdet. 
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I dag er der ingen fysisk sammenhæng imellem grusgravsområdet og de nye 
boligområder, og en realisering af masterplanen vil skabe denne ønskede sam-
menhæng.   
 
Det foreslås, at der tidligst afsættes midler til projektet i 2024, således lokalrå-
det har tid til at søge fonde m.v. om støtte til projektet.  
Projektet vil medføre en udgift til afledt drift på 70.000 kr./år 

 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
  
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tjæreborg gamle grusgrave-delvis re-
alisering af masterplan 

0,0 1.500,0 530,0 -1.930,0 
      Anlæg 0,0 1.500,0 2.000,0 0,0 
     Fondsindtægter 0,0 0,0 -1.500,0 -2.000,0 

Drift afledt 0,0 0,0 30,0 70,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personalekonsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder 
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger. 



Tjæreborg gamle grusgrave
Landskabspark Alle priser er ex.

Moms
Betegnelse Mængde Enhed Enhedspris Pris

Shelter
Tegnet til stedet, som refererer
til skåret i bakkerne ved
legepladsen, som er udført i
cortenstål

4 stk 150.000 660.000

Udforudsete udgifter 10% 66.000

Madpakkehus
Som Jordrup hytte, træ, tegnet til stedet, projektering, tilsyn1 stk 95.000 105.000
Materialer, eg 1 stk 250.000 250.000
montage 100 timer 750 75.000
Udforudsete udgifter 10% 43.000

Toilet
Anlæg 1 sum 1.500.000
Udforudsete udgifter 10 % 150.000
Formidling af Tjæreborg gl. grusgrave 1 sum 250.000 250.000
Diverse materialer, plancher mm 1 sum 250.000 250.000
Udforudseste udgifter 10% 25002

Diverse tilladelser sum 120.000
Samlet for delprojekt Shelters, Madpakkehus, toiltet og formidling 3.494.002



Tjæreborg gamle grusgrave



Budget: 3.494.002
Financieringsplan:

- Esbjerg kommune ca. 1.75.mio
- Lokale midler, fonde, puljer mm ca 

1,75 mio

TJÆREBORG GAMLE GRUSGRAVE 
 
Delprojekt med shelters, madpakkehus, toilet, madpakkehus og naturoplevelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toilet
Shelters
Med bakker og dale
Siddetrin
Tudseskrab til strandtudsen
Madpakkehus
Stier til boligområder ved Elif 
Krogagersve



Til: 
Esbjerg kommune 

Maj 2022 
 
 
Ansøgning til Esbjerg budget 2023 fra Sneum – Tjæreborg Lokalråd vedr. Tjæreborg Gamle Grusgrave. 
 
Esbjerg kommune vedtog i 2019 masterplan for Tjæreborg Gamle Grusgrave. Ved budgetforhandlingerne i 2021 kom 
projektet på ”den u-prioriterede anlægsliste” der indgår i dette års budgetforhandlinger. 
Sneum-Tjæreborg Lokalråd ønsker at der afsættes midler til en realisering af planen. 
 
Gennem en række dialogmøder i Tjæreborg, nedsat følgegruppe og arbejdet i styregruppe blev Masterplanen for 
Tjæreborg Gamle grusgrave vedtaget. Det har hele tiden været meningen, at der lokalt også skulle findes noget af 
økonomien til at realisere Masterplanen.  
 
Lokalrådet er af den opfattelse, at det vil fremme vores ansøgninger til diverse fonde, hvis vi kan henvise til, at 
Esbjerg kommune også afsætter midler. Derfor ønsker Lokalrådet at søge og at der afsættes midler til dette i 
forbindelse med de kommende budgetforhandlinger for 2023-2026. 
Masterplanen kan realiseres over tid og i forskellige etaper. Det er Lokalrådets vurdering, at det har en god virkning, 
at borgeren kan se, at der sker noget i området. Derfor bør der arbejdes på at etablere shelters, madpakkehus, toilet 
og informationstavler. De tre første ting kan bruges af lokale borgere, skole og dagtilbud, dagplejere, borgere i hele 
Esbjerg kommune og af turister fra hele landet. Og infotavler kan uddybe områdets historier for de besøgende. 
Lokalrådet vil gerne søge fonde, puljer o.a. til dette. De nævnte ting koster ca. kr. 3.494.002 
eks. moms. Se vedhæftede bilag med økonomi tidligere oplyst af Teknik og Miljø og fremskrevet med 10 % til i dag.  
Alle ting laves i materialer, der indgår i harmoni med den omgivende natur.  
 
Vi ønsker, at dette delprojekt af Masterplanen kommer på budgettet, og hvor dele af økonomien til shelters, 
madpakkehus, toilet og infotavle rejses af Lokalrådet og Esbjerg kommune i fællesskab. Vi er åbne for, at økonomien 
kan komme over flere budget år. Det er dog vigtigt, at vi kan henvise til, at Esbjerg kommune også bidrager med 
økonomi. 
Vi vil foreslå, at Esbjerg Kommune afsætter midler så det tydeligt fremstår, at Esbjerg kommune vil bidrage med 
beløb tilsvarende, det som Lokalrådet kan rejses via fonde mm.  
Lokalrådet har tidligere samarbejdet Landdistriktskonsulenten ved Esbjerg kommune, der var tur i Tjæreborg Gamle 
Grusgrave sammen med repræsentanter fra Lokalrådet. Her blev der drøftet håb, drømme og muligheder til brug ved 
fondsansøgninger.  
 
På vegne af Sneum-Tjæreborg Lokalråd 
 
Hans Godske, mobilnr. 5095 1208, mail: hagohaba@mail.tele.dk 
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1. Egenkapital og øget driftstilskud til Destination 
Vadehavskysten 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Destination Vadehavskysten (DVK) blev etableret i 2020 af Fanø og Esbjerg Kommuner. 
Ved etableringen blev der ikke tilført destinationen en egenkapital, hvilket giver DVK 
likviditetsproblemer. Dette skyldes bl.a., at destinationen overtog en række opgaver fra 
Business Esbjerg (BE) og Business Region Esbjerg (BRE). Nogle af disse opgaver var 
finansieret af puljemidler, som først kommer til udbetaling, når opgaven er udført.  
Dette problem er midlertidigt afhjulpet ved, at Esbjerg og Fanø Kommuner har stillet 
garanti på 4 mio. kr. for en kassekredit til DVK. Garantien og kassekreditten er 
begrænset til 3 år. 
 
Samtidigt har DVK en anstrengt driftsøkonomi, hvilket i 2021 har givet et underskud på 
406.000 kr. og der forventes et underskud i 2022 på 1.043.000 kr. Fanø og Esbjerg 
Kommuner har ved likvideringen af BRE besluttet at overføre de 2 kommuners andel af 
restkapitalen fra BRE på 1,1 mio. kr. til DVK. 
 
Det er DVK’s holdning, at de ved turismedelens udskillelse fra BE, skulle de have haft en 
andel af BE’s egenkapital. Andelen har de vurderet til 2 mio. kr. Dertil kommer, at DVK 
blev pålagt at dække en andel af et forventet underskud i BE på 281.000 kr. årligt. De 
oplyser samtidigt, at BE ikke har og ikke har haft et underskud. DVK har på den 
baggrund søgt BE om, at få deres andel af egenkapitalen og at bidraget til at dække det 
forventede underskud annulleres, hvilket betyder, at 281.000 kr. af Esbjerg Kommunes 
tilskud til BE overføres til DVK. Ansøgningen til BE behandles af bestyrelsen den 30. 
august 2022.  
I fald ansøgningen imødekommer af BE vil ønsket om tilførelse af egenkapital fra 
Esbjerg Kommune bortfalde, og ønsket om øget driftstilskud vil blive reduceret med 
281.000 kr. 
 
Endelig oplyser DVK, at deres bestyrelse har besluttet, at aktivitetsniveauet skal 
reduceres betragteligt, hvis ikke DVK tilføres de ansøgte midler ved budgetlægningen. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
- 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg/egenkapital 1.000,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000.0 
Områdets totale budget 3.391,1 0,0 0,0 0,0 
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Esbjerg Kommune yder i 2022 et tilskud til DVK på 3.391.100 kr., heri er inkluderet, at 
Esbjerg Kommune betaler huslejen for DVK’s domicil. Hertil kommer tilskud Fanø 
Kommune. 
 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



Ansøgning om egenkapital og driftstilskud til Vadehavskysten 

I sommeren 2020 besluttede Esbjerg og Fanø kommuner at konsolidere 

turismeindsatsen og danne et Destinationsselskab med fokus på udvikling af 

turismeindsatsen i de 2 kommuner. Som arbejdstitel hed destinationen ”Destination 

Sydvestjylland”, men dette blev efter nøje forbruger analyse ændret til Destination 

Vadehavskysten”.  

Baggrunden for konsolideringen af den offentlige turismefremmeindsats tager 

udgangspunkt i aftalen om kommunernes økonomi 2019, hvor det fremgik, at den 

kommunale turismefremmeindsats skulle konsolideres i 15-25 destinationsselskaber 

inden udgangen af 2020. Derudover fremgik det af aftalegrundlaget mellem den 

tidligere regering og KL, at destinationsselskaberne fremover skal varetage den 

lokale turismefremmeindsats. Dette for at der kan skabes stærkere destinationer og 

bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Konsolideringen skal også medvirke 

til, at Danmark kan deltage i den internationale konkurrence om turisterne, og at 

turismen fortsat kan bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i 

Danmark.  

Destination Vadehavskysten er en af de sidst tilkomne Destinationer. Således er der 

flere af destinationerne der tidligt fik startet op og har et par års længere erfaring, 

og dermed bedre rustet end Vadehavskysten. 

 

 

 



 

Destinationen er geografisk blandt de mindste, men målt på omsætning og 

overnattende gæster ligger Destinationen midt i feltet. 

 

 

Destinationens opgaver og økonomi.  

 

Som konsekvens af konsolideringen, herunder at turismen forlod Business 

Esbjerg(BE), samt nedlægningen af Business Region Esbjerg(BRE), så fulgte der en 

række bundne opgaver med fra både BE og BRE. Dog fulgte der kun reducerede 

driftsmidler med fra BE til at udføre samme turistopgaver (herunder drift af 3 

turistinformationer) og eksisterende BRE-projekter. Blandt andet blev 

Vadehavskysten beskåret med 281.000 kr. i årlig drift, der skulle gå til at dække et 

ikke eksisterende underskud i BE. 

Derfor er Destinationen opstartet med en vanskelig driftsøkonomi. I det første 

leveår var der budgetteret med et driftstab på ca. 1,534 Mio kr. plus 480.000 kr. til 

transitionen fra Business Esbjerg og Business Region Esbjerg. Transitionen skulle 

dække udgifter til eksempelvis flytning, medarbejdere der skulle opsiges eller 



opgraderes/omskoles til nye opgaver for destinationen. Samlet tab år 1 var 

budgetteret til 2.014.000 kr 

Ved at lave betragtelige effektiviseringer og en regnskabsmæssig teknisk detalje 

omkring bogføring af projektindtægter lykkes det at slutte året 2021 med et negativt 

årsresultat på 406.000 kr mod en forventning om negativt årsresultat på 2.035.000. 

For 2022 forventes der et årsresultat på minus 1.043.215 kr. Dog kommer der et 

ekstraordinært tilskud på 1.1 mio kr fra nedlægningen af BRE, som delvist vil dække 

de første 2 års underskud. 

Derudover er Destinationen født uden egenkapital. Til gengæld fulgte der store 

forpligtigelser med på medarbejdere med lang anciennitet, leasingkontrakter, 

feriepengeforpligtigelser m.m. 

 I forbindelse med udskillelsen af turismen til det nye destinationsselskab skete der 

en fejl. Der blev ikke overført nogen egenkapital, som ellers rettelig ville have været 

2 Mio kr. Opgaven og ansvaret for udskillelsen lå hos BRE og ledelsen i BE. 

Historisk set har Esbjerg Kommune sørget for god ressource allokering og økonomi 

til nye organisationer der skulle startes op. Det gælder enten egenkapital og drift 

(eksempelvis BRE) eller en god driftsøkonomi (eksempelvis Sydvestjysk Udviklings 

Forum-SVUF). Vadehavskysten er opstartet med hverken eller! 

Derfor søger Vadehavskysten om midler til at kunne fortsætte med at realisere de 

store ambitioner der er meldt ud om at sætte Vadehavskysten på landkortet. Ikke 

kun for turister men også for kommende borgere. Vadehavskysten søger om 1 Mio 

kr. til indskud til egenkapital og 1 Mio kr. til årligt driftstilskud. 

I samme ombæring sender Vadehavskysten en ansøgning til BE om at rette fejlene 

for både de driftsmæssige fejl, 281.000 kr. og den manglende overførsel af 

egenkapital. Ansøgningen drøftes og behandles på BE´s næste bestyrelsesmøde den 

30/8-2022. Skulle BE vælge at rette fejlene og sende både drift og egenkapital til 

Vadehavskysten, så bortfalder ansøgning om tilskud til egenkapital helt, og 

ansøgningen til driften reduceres til 719.000 kr. 

Lykkes det ikke Vadehavskysten at få tilsagn om økonomisk støtte, så er det på 

Vadehavskystens bestyrelsesmøde den 15/6-2022 besluttet at der skal udarbejdes 

handlingsplaner, der skal tilpasse aktivitetsniveauet betragteligt for Vadehavskysten 

for imødekomme den negative drift og den manglende egenkapital. Som følge af 

denne tilpasning vil ambitionsniveauet for udviklingen af turismen også skulle 



justeres betragteligt. Dette vil medføre tab af konkurrencedygtighed i forhold til 

andre Danske og udenlandske Destinationer. 

 

På vegne af Destination Vadehavskysten 

 

Destinationschef 

Hans Peter Folmann 

Skolegade 33 

6700 Esbjerg 
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1. Forslag fra Sydvestjyllands Kreds - Midler til vedligeholdelse af 
randbeplantning i de haveforeninger der er under Sydvestjyllands 
Kreds og opsætning af afskærmning om affaldsbeholdere ved 
Kolonihaveforeningen Remisevej 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Bestyrelsen for haveforeningerne i Sydvestjyllands Kreds har fremsendt et ønske om, at 
der afsættes flere midler fra 2023 og frem til vedligeholdelse af randbeplantningen ved 
de haveforeninger, der hører under Sydvestjyllands Kreds. 
 
Derudover har Sydvestjyllands Kreds et ønske om, at der afsættes midler til 
afskærmning af affaldsbeholderne, der er placeret ved Kolonihaveforeningen Remisevej. 
 
Forvaltningen bemærker: 
Under Sydvestjyllands Kreds er der i alt 685 kolonihaver, der er placeret i følgende 
haveforeninger: 

 Bryndumdam 
 Sønderris 
 Hedelund 
 Kvaglund 
 Enggårdsparken 
 Veldtofte 
 Skibhøj 
 Remisevej 
 Langelandsvej 
 Nørrevænge 
 Parken 

 
Ved disse haveforeninger er der ca. 39.000 m2 randbeplantninger. Prisen er 25 t. kr.pr. 
1.000 m2 som giver en udgift på 975 t. kr. Prisen for beskæring er fastsat i forhold til, at 
randbeplantningerne i mange år ikke er blevet vedligeholdt på grund af manglende 
økonomi dertil.  
 
Alternativt foreslås det, at der afsættes 100 t. kr. årligt fremover til beskæringerne, 
således at randbeplantningerne løbende vil blive beskåret.  
 
Opsætningen af afskærmning af affaldsbeholderne, der er placeret ved 
Kolonihaveforeningen Remisevej, vil koste 15 t. kr. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forslag fra Sydvestjyllands Kreds - 
Midler til vedligeholdelse af 
randbeplantning i de haveforeninger 
der er under Sydvestjyllands Kreds og 
opsætnings af afskærmning om 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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affaldsbeholdere ved 
Kolonihaveforeningen Remisevej 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.



From:                                 Lene Hartvigsen. LH 
Sent:                                  Mon, 23 May 2022 09:23:55 +0200 
To:                                      PP-ØKONOMI-BUDGET 
Subject:                             Forslag til budget 2023 fra Kolonihaveforbundet Sydvestjyllands Kreds 
 

Nedenfor sendes forslag til budget for 2023 og fremadrettet fra Kolonihaveforbundet 
Sydvestjyllands Kreds.  
  
  
Venlig hilsen  
   
Lene Hartvigsen  
Administrativ medarbejder  
   
   
Økonomi & Personale  
Teknik & Miljø  
   
Tlf. 76 16 13 01  
   
Torvegade 74, 6700 Esbjerg  
   

  

 

  
Fra: Bestyrelsen Sydvestjyllands kreds <bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com>  
Sendt: 19. maj 2022 20:01 
Til: Lene Hartvigsen. LH <lh@esbjerg.dk> 
Emne: Forslag til budget 2023 
  
Hej Lene og Charlotte 
  
Vi har ønske om flere penge til kolonihaver i år 2023 og fremefter 
Bl.a. til randbeplantningen i alle foreninger og til opsætning af afskærmning omkring affaldsbeholderen på 
Remiseparken. 
  
Mvh 
Bestyrelsen Sydvestjyllands kreds 
  
 

https://esbjerg.dk/
https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/vision-2025
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Tilskud til opdatering af projektet, Fremtidens Tarp 
 
 
2. Beskrivelse af forslag 
 
Da Tarp har oplevet en stigende interesse i bosætning, har Bryndum Lokalråd siden 
2015 arbejdet med en plan for fremtidens sport og fritidsfaciliter i Tap. Lokalrådet ligger 
vægt på at skole, fritidsfaciliteter og grønne områder ikke har fulgt med den stigende 
bosætningsinteresse, både i forhold til faciliteternes stand og mulighederne for at booke 
faciliteterne, som tit er fuldt booket om aftenen. 
 
Bryndum Lokalråd drøftede fritidsfaciliteterne i Bryndum med økonomiudvalget d. 
10/5/2022, hvor det blev aftalt, at der kunne sendes en ansøgning til budget 2023-
2026. 
 
Forvaltningen modtog derfor den 23. juni 2022 en ansøgning til Budget 2023-2026.  
I ansøgningen søger Lokalrådet om, at der afsættes 60.000 kr. til økonomisk hjælp. 
 
Den økonomiske hjælp skal gå til at omskrive projektmaterialerne fra 2015, med 
professionel hjælp til projektøkonomien, samt hjælp til visualisering af projektet. 
 
Selve projektet Fremtidens Tarp, omhandler et større anlægsprojekt med en ny 
aktivitetshal, tennisbaner, ramper til skateboard og løbehjul mm. I planerne for 
projektet gøres der brug af eksisterende faciliteter, som legeområde, multibane og 
strandfodboldbane, der skal fungere i samspil med de nye aktiviteter/faciliteter. 
 
Som en del af den nye aktivitetshal foreslår Bryndum sogn lokalråd, at spejderne KFUM 
Bryndum group og Motorcykel klubben MC69, får nye lokaler i aktivitetshallen, samt at 
projektet blandt andet finansieres ved frasalg af klub Tarp bygningen, som er ejet af 
Esbjerg kommune og bruges til fritids- og ungdomsklub under Bryndum skolen. Dertil er 
der også foreslået et frasalg, af de førnævnte foreningers eksisterende klublokaler til at 
finansiere en del af projektet. 
 
Da planerne berører eksisterende foreningsbygninger, skal der derfor også nævnes, at 
Kultur & Fritidsudvalget netop har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en sektorplan 
for fritidsområdet, hvorfor ønsker til fremtidig udvikling af faciliteterne på fritidsområdet 
fremadrettet vil blive vurderet i forhold til den kommende sektorplan. 
 
Det skal slutteligt også oplyses, at Forvaltningen er bekendt med, at ikke alle de 
involverede fritidsfacilitetsbrugere støtter op om projektet, hvorfor det anbefales, at 
disse - for at sikre den nødvendige opbakning og samskabelse omkring projektet - også 
tages med i den videre afklaringsproces. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
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Indsatsområde / resultatkrav     
- Tilskud til opdatering af 
projektmateriale, drift 

60,0 0,0 0,0 0,0 

     
     
Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen



Økonomiudvalget 

Esbjerg Kommune 

Torvedage 74 

6700 Esbjerg C 

 

Esbjerg, den 10. maj 2022. 

 

Opdatering af projekt Fremtidens Tarp 

Som opfølgning på Økonomiudvalgsmødet den 10. maj 2022 ansøger Bryndum Fællesråd Økonomiudvalget 

om 60.000,- kr. til en opdatering af projekt Fremtidens Tarp. Pengene skal bruges til omskrivning af 

projektet så den er up to date, samt professionel hjælp til visualisering af og økonomi i projektet. 

 

Med venlig hilsen 

Kenneth Nielsen 

Medlem af Bryndum Fællesråd 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Nørreskovens motorik- og bevægelsesmekka 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Den korte afstand til Esbjerg midtby kombineret med store parcelhuskvarterer, institutio-
ner, indkøbsmuligheder og et aktivt foreningsliv, og ikke mindst nærheden til de store 
naturområder i Nørreskoven gør Gjesing til et godt og attraktivt sted at bo.  
Gjesing Lokalråd har dog en målsætning om at gøre bydelen til et endnu bedre sted at bo 
og ønsker at være en aktiv medspiller i at gøre bydelen endnu mere attraktivt for tilflyt-
tere, ikke mindst for børnefamilier.  
Det kan gøres på mange måder, men med et særligt fokus på børnefamilierne er det 
Gjesing Lokalråds opfattelse, at det handler om at skabe de bedste rammer for det gode, 
sunde og aktive børneliv og udbyde faciliteter der motiverer til leg, bevægelse og aktivi-
teter. Desværre viser det sig, at ingen af de 18 offentlige legepladser1 i Esbjerg kommu-
ne er at finde i Gjesing, men det ønsker Gjesing Lokalråd med dette oplæg, at ændre på.  
1  
I Esbjerg Kommunes Vision 2025 er der identificeret fem strategiske indsatsområder, 
hvor Gjesing Lokalråd i forbindelse med dette projekt har fokus på indsatserne: Energi i 
hverdagslivet; Livskvalitet og sundhed og Fællesskab og mangfoldighed. Bevægelse, leg, 
kreativitet, læring, trivsel, livsglæde og motoriske udfordringer er nemlig alt dét det kom-
mende motorik- og bevægelsesmekka i Nørreskoven skal kunne tilbyde og udvikle vores 
børn.  
Projektet  
Gjesing Lokalråd ønsker at udbygge en eksisterende matrikel i den nordlige del af Nørre-
skoven som allerede er et populært udflugtsmål med madpakkehus, motorikbane og 
renovering af et eksisterende toilet, der pt. er taget ud af brug.  
Målet er at etablere et område der kan anvendes af Vitaskolen Bohr skolen i Gjesing samt 
børneinstitutioner og dagplejere som læringsplads/oplevelsesplads for bevægelighed og 
natur, og bidrager positivt til børnenes motoriske udvikling, samt styrker deres selvværd 
og livskvalitet.  
Endelig vil projektet og området som en helhed være til glæde for en bred målgruppe så-
som:  

 Lokale børnefamilier  
 Forskellige lokale foreninger såsom Esbjerg Diskgolfklub, Esbjerg Orienteringsklub, 

Esbjerg Børne- og Ungdomsteater m.fl.  
 Naturelskere og hundeelskere 
 Borgere i Gjesing og Esbjerg Kommune generelt 
 Turister der besøger Esbjerg 
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Madpakkehus:  
Madpakkehuset skal være af en størrelse der kan huse en institution/skoleklasse dvs. 
min. 30 personer og give læ for regn og blæst, samt en sikker grillplads.  
Idet huset er rettet mod udendørsaktiviteter og -undervisning af institutioner og skoler 
ville det være hensigtsmæssigt, at der tilknyttes et bookingsystem hvor man kan for-
håndsreservere huset ligesom der i madpakkehuset skal være borde- og bænkesæt til en 
hel skoleklasse, grupper etc.  
Anslået værdi: 140.000 kr.  
 
Motorikbanen:  
Lokalrådet har en vision om at skabe en motorikbane der gennem leg og fysisk aktivitet 
kan styrke børnenes motorik på bedste vis og sætte gang i fysiske aktiviteter. Vi oplever 
at børn elsker at udforske og rykke deres grænser, og at det oftest handler om at tilbyde 
gode og attraktive rammer, der opmuntrer børn og unge til at bruge deres krop og fanta-
si.  
Motorikbanen er ikke endeligt designet færdigt, men vi forestiller, at den bl.a. skal bestå 
af følgende elementer:  

 Balancegangsbaner og klatretov  
 En udtjent robåd/skib man kan tumle i og lege sømand i med reference til Esb-

jergs historie  
 Forskellige tumledyr udarbejdet i træ f.eks. en krokodille, en tiger, en elefant eller 

lign. inspireret af legepladsen i Københavns ZOO.  
 En simpel jordhøj til der kan løbes op og ned på.  
 En sandkasse med legeredskaber og bænkeplads på et par af siderne, og måske 

et lille hus hvor de legende børn kan ”sælge” mudderkager m.m.  
 Gynger  
 Sansebaner  

 
Som tidligere nævnt er motorikbanen ikke færdigt-designet, og der vil givetvis opstå flere 
ideer og måske bedre ideer i takten med at projektet modnes, men ovenstående er de 
elementer som lokalrådet ønsker at projektet i første omgang skal bestå af.  
Anslået værdi: 200.000 kr.  
 
Toiletbygning:  
Ved de tidligere golfbaner ligger der et kommunalt ældre og nu nedlukket toilet (mur-
stenshus) som med en renovering (nyt tag nok nødvendigt) ville kunne fremstå moderne 
med (handicap) -toilet, håndvask og pusleplads.  
Idet området har flere parkeringspladser med stiadgang til den fremtidige motorikbane, 
kunne her også sættes et par bænke og borde op til de besøgende som blot ønsker at gå 
en tur i skoven samt spise deres madpakke. Toiletbygningen samt bænke og bordesætte-
ne vil uden tvivl komme en bred målgruppe til gavn.  
Pt. er der i området et af de såkaldte ”Rakettoiletter” som med fordel kunne sløjfes og 
dermed sikre en driftsbesparelse på omkring 12.000 kr. årligt.  
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Anslået værdi: 300.000 kr.  
 
Budget  
Det samlede projekt anslås at have et budget på i alt 640.000 kr. + efterfølgende 
drift.  
 
Gjesing Lokalråd har ikke nogen indtægt udover de midler der årligt tildeles lokalrådene, 
men lokalrådet er villig til at anvende sin opsparing på 15 til 25.000 kr. på projektet. 
Lokalrådet vil blive understøttet af fundraiser (Esbjerg Kommune). Fundraiser skal sam-
men med lokalrådet påbegynde et fundraisingarbejde der har til formål gennem lokale og 
nationale fonde at indsamle midlerne til etablering af madpakkehus og motorikbanen, der 
har en samlet værdi af 640.000 kr.  
 
Esbjerg Kommunes Entreprenørafdeling vil efter succesfuld fundraising stå for opførelse 
af madpakkehus og motorikbane under ledelse af Claus Tønder Jensen, drift og anlægsle-
der fra Teknik & Miljø.  
 
Esbjerg Kommunes økonomiske bidrag  
Det er lokalrådets forhåbning, at Esbjerg Kommune i forbindelse med budgetforhand-
lingerne for 2023/22 vil se på projektet med store interesse og vil være villig til at 
støtte op om projektet med følgende bevillinger:  
- Tilskud fra kommunale ordninger. ( Esbjerg Kommunes pulje til lokale projek-
ter )  
- Drift og vedligeholdelse af toiletbygning (ca. 25.000 kr. årligt/10 år)  
- Drift og vedligeholdelse af motorikbane og madpakkehus (ca. 10.000 kr. årligt/10 år)  
 
Sparring fra Esbjerg Kommune  
Gjesing Lokalråd er i dialog med Esbjerg Kommune gennem Claus Tønder Jensen, drift og 
anlægsleder fra Teknik & Miljø og opslået stilling ( Ann Caroline Hansen har fået nyt job ), 
fundraiser og konsulent i Borgmestersekretariatet som yder sparring if. projektet, 
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Generelt skal budgetbeløbene, på grund af den voldsomme prisudvikling, nok reguleres 
op. 
F.eks. vurderes etablering af madpakkehuset pt at koste 160.000 kr.  
Hvis motorikbanen holdes på et simpelt niveau, kan den formentlig etableres for ca. 
200.000 kr. hvorimod det vil blive væsentlig dyrere hvis der skal anvendes godkendte le-
geredskaber. 
Udgiften til renovering af toiletbygningen er umiddelbart svært at vurdere. Bygningen 
skal have nyt tag, nye vinduer og døre, Nye klinker på vægge og nyt loft. Derudover skal 
der etableres handicapadgang m.m. Det vurderes dog at udgiften vil overstige 300.000 
kr. Det bør overvejes om der i stedet opføres ny toiletbygning. 
 
Der er Børn & Kulturforvaltningen der tidligere har anvendt huset, som pt ikke er i brug 
og forvaltningen ønsker derfor huset nedrevet. 
 
 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Nørreskovens motorik- og bevægelses-
mekka 

0,0 35,0 35,0 35,0 
Afledt drift 0,0 35,0 35,0 35,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personalekonsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder 
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger. 



 
Nørreskovens motorik- og bevægelsesmekka. 
 

Formål 
Den korte afstand til Esbjerg midtby kombineret med store parcelhuskvarterer, institutioner, 
indkøbsmuligheder og et aktivt foreningsliv, og ikke mindst nærheden til de store naturområder i 
Nørreskoven gør Gjesing til et godt og attraktivt sted at bo. 
Gjesing Lokalråd har dog en målsætning om at gøre bydelen til et endnu bedre sted at bo og ønsker 
at være en aktiv medspiller i at gøre bydelen endnu mere attraktivt for tilflyttere, ikke mindst for 
børnefamilier. 
 
Det kan gøres på mange måder, men med et særligt fokus på børnefamilierne er det Gjesing 
Lokalråds opfattelse, at det handler om at skabe de bedste rammer for det gode, sunde og aktive 
børneliv og udbyde faciliteter der motiverer til leg, bevægelse og aktiviteter. Desværre viser det 
sig, at ingen af de 18 offentlige legepladser1 i Esbjerg kommune er at finde i Gjesing, men det 
ønsker Gjesing Lokalråd med dette oplæg, at ændre på.  
 
I Esbjerg Kommunes Vision 2025 er der identificeret fem strategiske indsatsområder, hvor Gjesing 
Lokalråd i forbindelse med dette projekt har fokus på indsatserne: Energi i hverdagslivet; 
Livskvalitet og sundhed og Fællesskab og mangfoldighed. Bevægelse, leg, kreativitet, læring, 
trivsel, livsglæde og motoriske udfordringer er nemlig alt dét det kommende motorik- og 
bevægelsesmekka i Nørreskoven skal kunne tilbyde og udvikle vores børn.  

 
Projektet  
Gjesing Lokalråd ønsker at udbygge en eksisterende matrikel i den nordlige del af Nørreskoven som 
allerede er et populært udflugtsmål med madpakkehus, motorikbane og renovering af et 
eksisterende toilet, der pt. er taget ud af brug.   
 
Målet er at etablere et område der kan anvendes af Vitaskolen Bohr skolen i Gjesing samt 
børneinstitutioner og dagplejere som læringsplads/oplevelsesplads for bevægelighed og natur, og 
bidrager positivt til børnenes motoriske udvikling, samt styrker deres selvværd og livskvalitet. 
 
Endelig vil projektet og området som en helhed være til glæde for en bred målgruppe såsom: 
 

✓ Lokale børnefamilier  
✓ Forskellige lokale foreninger såsom Esbjerg Diskgolfklub, Esbjerg Orienteringsklub, Esbjerg   

Børne- og Ungdomsteater m.fl. 
✓ Naturelskere og hundeelskere 
✓ Borgere i Gjesing og i Esbjerg Kommune generelt 
✓ Turister der besøger Esbjerg  

 
 
 

 
1  



 
 

 

Madpakkehus: 

Madpakkehuset skal være af en størrelse der kan huse en institution/skoleklasse dvs. min. 30 
personer og give læ for regn og blæst, samt en sikker grillplads. 
 
Idet huset er rettet mod udendørsaktiviteter og -undervisning af institutioner og skoler ville det 
være hensigtsmæssigt, at der tilknyttes et bookingsystem hvor man kan forhåndsreservere huset 
ligesom der i madpakkehuset skal være borde- og bænkesæt til en hel skoleklasse, grupper etc.  
Anslået værdi: 140.000 kr.  
 
Motorikbanen: 

Lokalrådet har en vision om at skabe en motorikbane der gennem leg og fysisk aktivitet kan styrke 
børnenes motorik på bedste vis og sætte gang i fysiske aktiviteter. Vi oplever at børn elsker at 
udforske og rykke deres grænser, og at det oftest handler om at tilbyde gode og attraktive 
rammer, der opmuntrer børn og unge til at bruge deres krop og fantasi.   
 
Motorikbanen er ikke endeligt designet færdigt, men vi forestiller, at den bl.a. skal bestå af 
følgende elementer:  
 

- Balancegangsbaner og klatretov 
- En udtjent robåd/skib man kan tumle i og lege sømand i med reference til Esbjergs historie 
- Forskellige tumledyr udarbejdet i træ f.eks. en krokodille, en tiger, en elefant eller lign. 

inspireret af legepladsen i Københavns ZOO. 
- En simpel jordhøj til der kan løbes op og ned på. 
- En sandkasse med legeredskaber og bænkeplads på et par af siderne, og måske et lille hus 

hvor de legende børn kan ”sælge” mudderkager m.m. 
- Gynger 
- Sansebaner 

 
Som tidligere nævnt er motorikbanen ikke færdigt-designet, og der vil givetvis opstå flere ideer og 
måske bedre ideer i takten med at projektet modnes, men ovenstående er de elementer som 
lokalrådet ønsker at projektet i første omgang skal bestå af.  
Anslået værdi: 200.000 kr.  
 
Toiletbygning: 

Ved de tidligere golfbaner ligger der et kommunalt ældre og nu nedlukket toilet ( murstenshus ) 
som med en renovering  ( nyt tag nok nødvendigt ) ville kunne fremstå moderne med (handicap) -
toilet, håndvask og pusleplads.  
Idet området har flere parkeringspladser med stiadgang til den fremtidige motorikbane, kunne her 
også sættes et par bænke og borde op til de besøgende som blot ønsker at gå en tur i skoven samt 
spise deres madpakke. Toiletbygningen samt bænke og bordesættene vil uden tvivl komme en bred 
målgruppe til gavn.  
Pt. er der i området et af de såkaldte ”Rakettoiletter” som med fordel kunne sløjfes og dermed sikre 
en driftbesparelse på omkring 12.000 kr. årligt.  



Anslået værdi: 300.000 kr. 
 

Budget 

Det samlede projekt anslås at have et budget på i alt 640.000 kr. + efterfølgende drift.  
 
Gjesing Lokalråd har ikke nogen indtægt udover de midler der årligt tildeles lokalrådene, men 
lokalrådet er villig til at anvende sin opsparing på 15 til 25.000 kr. på projektet. Lokalrådet vil blive 
understøttet af fundraiser og konsulent,? Opslået stilling, ( Ann Caroline Hansen har fået nyt job) 
den nye konsulent skal sammen med lokalrådet påbegynde et fundraisingarbejde der har til formål 
gennem lokale og nationale fonde at indsamle midlerne til etablering af madpakkehus og 
motorikbanen, der har en samlet værdi af 640.000 kr.  
 
Esbjerg Kommunes Entreprenørafdeling vil efter succesfuld fundraising stå for opførelse af 
madpakkehus og motorikbane under ledelse af Claus Tønder Jensen, drift og anlægsleder fra 
Teknik & Miljø. 
 
Esbjerg Kommunes økonomiske bidrag  

Det er lokalrådets forhåbning, at Esbjerg Kommune i forbindelse med budgetforhandlingerne for 
2023/22 vil se på projektet med store interesse og vil være villig til at støtte op om projektet med 
følgende bevillinger:  

- Tilskud fra kommunale ordninger. ( Esbjerg Kommunes pulje til lokale projekter ) 
- Drift og vedligeholdelse af toiletbygning (ca. 25.000 kr. årligt/10 år) 
- Drift og vedligeholdelse af motorikbane og madpakkehus (ca. 10.000 kr. årligt/10 år) 

  

Sparring fra Esbjerg Kommune  

Gjesing Lokalråd er i dialog med Esbjerg Kommune gennem Claus Tønder Jensen, drift og 
anlægsleder fra Teknik & Miljø og opslået stilling ( Ann Caroline Hansen har fået nyt job ), fundraiser 
og konsulent i Borgmestersekretariatet som yder sparring if. projektet, muligheder og fundraising.   
 
Gjesing Lokalråds CWR. NR. 43157663 BANK 7701- 001804028 
 

Kontakt til Gjesing lokalråd  

Formand: Kurt Hansen 
Email: piakurt.gode@gmail.com 
Tlf.:  51485592 
 

 
 

mailto:piakurt.gode@gmail.com
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Årligt tilskud til de 3 handelsstandsforeninger 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Bramming HHI, Ribe Handel og Esbjerg City ansøger om årligt tilskud til de 3 
foreninger. Der ansøges om 475.000 kr. til Bramming HHI, 950.000 kr. til Ribe Handel 
og 2,0 mio. kr. til Esbjerg City. 
De 3 foreninger har ikke tidligere modtaget et fast årligt tilskud ud over tilskud til 
julebelysning, der dækker en mindre del af foreningernes udgifter til julebelysningen. 
 
I 2021 og 2022 er der blevet givet tilskud  til sommerunderholdning til de 3 foreninger. 
I 2021 var tilskuddet 1,0 mio. kr. og i 2022 er tilskuddet 1,25 mio. kr. 
 
Foreningerne har udarbejdet en opgørelse over, hvor meget handelsstandsforeningerne 
modtager i kommunalt tilskud pr. indbygger. Der indgår 22 byer i opgørelsen. Med de 
ansøgte tilskud vil Ribe være den by, der modtager mest pr. indbygger (115,3 kr.) ud af 
de 22, Bramming vil få 5. mest (66,6 kr.) og Esbjerg vil få 14. mest (27,8 kr.). Det ikke 
vægtede gennemsnit for de 22 byer er 43,1 kr. pr. indbygger. 
 
De 3 foreninger fremhæver, at den lange række af aktiviteter/events de arrangerer, er 
medvirkende til at gøre midtbyerne levende og attraktive for både turister, besøgende 
og borgere.  
Dermed understøtter aktiviteterne målsætningen om at fastholde og tiltrække borgere 
til kommunen. Desuden støtter aktiviteterne op om Esbjergs retning om: Kultur og 
Oplevelser.  
Det er også vigtigt at gøre midtbyerne levende og attraktive for at kunne overleve 
konkurrencen fra store centre i andre kommuner og nethandel. 
 
Foreningerne fremfører endvidere, at der er store forventninger til, hvad 
handelsstandsforeningerne skal levere af aktiviteter, og samtidigt er de økonomisk 
presset af vigende medlemskontingenter. Dette skyldes bl.a. tomme butikslokaler og at 
liberale erhverv flytter væk fra bymidterne. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
- 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 3.425,0 3.425,0 3.425,0 3.425,0 
Områdets totale budget 3.425,0 3.425,0 3.425,0 3.425,0 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



From:                                 Rikke Vestergaard. RIKV 
Sent:                                  Tue, 31 May 2022 17:26:53 +0200 
To:                                      Lene Andersen. LEA 
Subject:                             Fwd: Ansøgning om permanent årligt tilskud til de tre cityforeninger i Esbjerg 
Kommune 
 

Hej Lene 
 
Endnu en ekstern ansøgning, der skal med i budgetmaterialet. 
 
Med venlig hilsen 
Rikke Vestergaard 
Kommunaldirektør 
Esbjerg Kommune 
 
Start på videresendt besked: 
 

Fra: Brigitta Christensen <brigitta@esbjergcity.dk> 
Dato: 31. maj 2022 kl. 16.19.09 CEST 
Til: "Rikke Vestergaard. RIKV" <rikv@esbjerg.dk>, "Jesper Frost Rasmussen. JESRA" 
<jesra@esbjerg.dk> 
Cc: Jan Tingleff Bruun <jtb@jtbruun.dk>, Claus Pedersen <hjarnopedersen@gmail.com> 
Emne: Ansøgning om permanent årligt tilskud til de tre cityforeninger i Esbjerg 
Kommune 
 

  
Esbjerg, den 31. maj 2022 
  
Kære Esbjerg Kommune - politikere og ledelse  
  
Ribe Handel, Bramming HHI og Esbjerg City varetager i dag en lang række opgaver, som ikke kun 
tjener foreningens frivillige medlemmers interesse, men i høj grad hele den kommunale 
virksomhed. 
  
Opgaveporteføljen er vokset løbende over de seneste år. Vi er naturligvis glade for at være en 
vigtig og aktiv medspiller i hele den kommunale udvikling i forhold til handel, service, kultur, 
oplevelser, turisme etc. Men vi må også erkende, at opgaveporteføljen og forventningerne fra 
omverdenen er vokset i en sådan grad, at vi har brug for, at der indgås en økonomisk 
samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune/Byrådet. Dette håber vi naturligvis kan lade sig gøre, og 
ser frem til en positiv dialog med Esbjerg Kommune/Byrådet herom i forbindelse med den 
kommende budgetlægning. 



Vi vil på de følgende sider give et bredt indblik i Cityforeningernes maskinrum, motivationen for 
henvendelsen, øget pres på bymidter, samarbejdsrelationer etc., som vi håber, I alle vil tage jer 
tid til at forholde jer til. 
  
Indledningsvis vil alle tre cityforeninger gerne kvittere for det gode og konstruktive samarbejde, 
der har været med Esbjerg Kommune og Esbjerg Kommunes decentrale virksomheder igennem 
en lang årrække. En stor tak skal også lyde for de sidste to års coronatilskud – tilskuddet har 
været altafgørende for vores foreninger. Vores indstilling til ansøgningen, skal ses med et yderst 
positivt afsæt, så vi i fællesskab kan løfte og udvikle den kommune, som vi alle er stolte af, og som 
fortsat skal være én af Vestjyllands førende inden for handel, oplevelser, service, erhverv samt 
kulturliv. Og så skal vi selvfølgelig i fællesskab arbejde for at brand Esbjerg Kommune som 
”Oplevelses- og kulturby” 
  
Hvem er vi? 
Ribe Handel, Bramming HHI og Esbjerg City er byernes uafhængige og frivillige 
interesseorganisationer og ejes af foreningens medlemmer. Medlemsskaren dækker både detail-, 
café og restaurationsbrancherne, kulturinstitutioner, oplevelsesindustrien, hoteller, liberale 
erhverv og i Bramming også håndværker og industri. 
  
Vi arbejder for: 
•                    at optimere rammer for at drive en god, lønsom og solid forretning i byerne. 
•                    at markedsføre lokalt og regionalt. 
•                    at planlægge, udføre og informere om aktiviteter og events, som kan øge salg af 
varer, oplevelser og ydelser. 
•                    at føre en positiv og udviklende dialog med Esbjerg Kommune, Business Esbjerg, 

Borgmester, Politi, SSP, politikere og Destination Vadehavskysten for at optimere 
vores medlemmers forretningsvilkår. 

•                    at byens kunder får de bedste muligheder for at besøge og opleve byens shopping, 
kultur- og restaurationsmiljø. 

                at til stadighed arbejde for en levende bymidte. 
  
MEN VI ER MEGET MERE END DET 
  
Vi arbejder for at styrke fællesskabet mellem vores medlemmer og sammen vinde kampe. 
Ligesom i idrætsverdenen befinder vi os i en verden præget af stor konkurrence. Fra store 
butikscentre i andre byer og fra nethandel. Vi arbejder for, at midtbyen skal være en stærk 
shoppingdestination i alle tre byer.  
  
Motivation for ansøgningen 
Detailhandlen og kulturlivet er på mange måder byens ansigt udadtil og et velfungerende byliv er 
afgørende for kommunens attraktivitet overfor erhvervsliv, turister, tilflyttere, studerende og ikke 
mindst egne borgere. 
  
Esbjerg Kommune arbejder på at øge befolkningstallet, have et stærkt erhvervsliv, et rigt kulturliv 
og en bred vifte af uddannelsesinstitutioner. Denne positive tendens vil vi i cityforeningerne 
gerne være med til at understøtte. 



  
I dag modtager ingen af vores cityforeninger nogen form for driftstilskud, men kun et symbolsk 
beløb til jul og der er ej heller udarbejdet en forpligtende samarbejdsaftale.  
  
Vi arbejder alle hver dag for en levende midtby 
En levende og attraktiv bymidte er det naturlige samlingspunkt for både erhvervsdrivende, 
borgere og turister - og sådan skulle det gerne blive ved med at være. Bymidten er 100 procent 
afgørende for at fastholde et attraktiv byliv. Bymidten er dog under et voldsomt pres blandt andet 
på grund af en stigende e-handel. Den stigende e-handel er en af de mest afgørende tendenser, 
der vil påvirke fremtiden og dermed den største negative betydning for udviklingen i vores byer. 
  
Øget pres på bymidterne 
Vores foreninger er typisk båret af medlemsbetaling fra detailhandelsaktører, spisesteder, liberale 
erhverv og frivillighed, og organiseret med en bestyrelse. Vores organisationsformer er mange 
gange smalle og skrøbelige og mangler økonomi til at drive en langsigtet planlægning. I dag 
oplever vi i alle byerne mere eller mindre grad udfordringer med at opretholde et varieret 
butiksliv og med at tiltrække nye forretningsdrivende. 
  
En del af vores butikker er desværre forsvundet, så vi i dag alle står med mange tomme lejemål. 
Det betyder også, at vi går glip af rigtig mange kontingentkroner til vores foreninger, når 
lejemålene står tomme eller har længere liggetid. Ikke nok med det, så oplever vi i alle byer, at 
det ikke er givet, at butikkerne er medlem af en cityforening. En del liberale erhverv er også 
forsvundet ud af gadebilledet og flyttet længere ud af byerne. I ”gamle dage” var det de liberale 
erhverv, der bidrog rigtig meget til kontingentet, men sådan er det ikke mere. Flere og flere 
kædebutikker enten melder sig ud og nye kommer ikke med. Det er det typiske billede i alle byer. 
En aktiv cityforening har stor indflydelse på en kommunal udvikling, når det gælder en aktiv 
bymidte, men det kræver, at der er butikker nok tilbage i byerne til at bakke op om foreningen. 
  
Mange af de funktioner, der tidligere medførte en tur ned i bymidten (som fx at hæve penge, 
betale regninger, hente pakker) kan i dag håndteres digitalt eller fra andre steder end bymidten. 
  
Vi kæmper alle, alt hvad vi kan for at holde liv i midtbyerne. Men de tomme lokaler bliver flere 
som beskrevet ovenfor, og vi er i risiko for at miste medlemmer, der ikke har råd til at være med i 
fællesskabet længere. Situationen er, at opgaverne er blevet mange flere end midlerne og 
ressourcerne. Vores ambitioner og forventninger er meget større end midlerne. Der er 
simpelthen ikke penge nok på den lange bane.  
  
Vi har været rigtig gode til at finde løsninger og midler hos samarbejdspartnere, men den 
moderne forbruger forventer meget mere i dag. Der er brug for at komme op i et højere luftlag – 
og det koster bare. 
  
Konkurrencesituationen mellem byerne er også intensiveret og man må bare konstatere, at det er 
de byer, der gør sig lækre og byder ind med masser af liv, aktiviteter af høj kvalitet og 
markedsføring, der vinder.  
  



Derfor kalder det på konkrete handlinger og strategiske satsninger i de kommende år, for at 
Esbjerg Kommune bibeholder positionen som en af de dominerende handels – og kulturbyer i 
Jylland. Der er en klar tildens til, at landets kommuner prioriterer bymidter i højere grad end 
nogensinde før. Også på landsplan, ser man, at de udfordringer bymidter står overfor, kræver 
handling på flere niveauer. Derfor blev der i august 2020 indgået en ‘Partnerskabsaftale for 
levende bymidter’. Partnerskabet blev nedsat på baggrund af de omfattende udfordringer som 
mange bymidter står overfor og består bl.a. af Dansk Erhverv, KL, Kulturministeriet, Indenrigs – og 
boligministeriet samt en lang række andre aktører herunder ‘Danske handelsbyer’, hvor 
undertegnede er en del af styregruppen. 
  
Vi skal i fællesskab udvikle akkurat, som vi har gjort sidste sommer med stor succes frem for kun 
af drifte. Vores Summer City koncepter er netop nye udadvendte aktiviteter, som tiltrækker en 
strøm af borgere og turister. Desuden vil det også bidrage til at understøtte den detailhandel, der 
finder sted i byerne. Derfor er der netop brug for forskellige udadvendte funktioner, der 
understøtter hinanden, når de er placeret samlet indenfor kort afstand.  
  
Der er ingen tvivl om, at vi i 16 uger sidste sommer sendte mange både danske og udenlandske 
turister hjem med et meget positivt visitkort. Mange har givet udtryk for, at de aldrig har været i 
en by, hvor der skete så meget. Mange har også givet udtryk for, at de har leget sig gennem byen.  
Skal vi klare os godt i fremtiden fordrer det en omfattende omstilling af bymidten til i højere grad 
at møde de nye behov for oplevelser, fritidsliv og gode mødesteder hele året. Sidste sommer var 
en rigtig god start. Det er altafgørende, at vi i de tre byer glædeligt kan fortsætte succesen denne 
sommer. Tusind tak for tilskuddet og troen på vores tiltag. 
  
Der er derfor brug for et økonomisk ophæng for vores foreninger med en forankring i kommunen. 
Der er brug for stabilitet i økonomien, så vi ikke hvert år skal gå tiggergang hos jer. Esbjerg City 
sidder med i styregruppen for Danske Handelsbyer, der er et netværk med 59 andre byer og kan 
bare stadig konstatere, at Esbjerg som en af de største byer i Danmark, stadig ikke er kommet fast 
på kommunens budget. Mange af kollegaerne har været på budgettet i mange år. De samme 
byer, som modtager faste store tilskud, har også modtaget ekstraordinære coronatilskud. Kan 
kort nævne, at Fredericia, Kolding og Vejle i vores område årligt modtager mellem 1 - 3 mio. 
kroner i faste tilskud fra kommunen. Det samme gælder selvfølgelig også de mindre byer på Ribe 
og Brammings størrelse dog med graduerede tilskud. 
Der er vedlagt en udpluk over kommunale tilskud fra andre danske byer. Der er udregnet et beløb 
pr. indbygger for at have et sammenligningsgrundlag. Vores tre byer er indsat med rødt for at 
indikere de ansøgte beløb i forhold andre danske byers cityforeninger. Håber det kan give god 
inspiration til jer.  
  
Vi tillader os derfor at ansøge om et fast årligt tilskud til alle tre byer, der også indeholder 
Summer City tilskuddene og tilskud til julebelysning fremadrettet. Vi håber, at alle har et fælles 
ønske om at bevare og udvikle vores midtbyer. 
  
Ribe Handel                                  950.000 kroner 
Bramming HHI                             475.000 kroner 
Esbjerg City                               2.000.000 kroner 
  



På den måde kan vi arbejde med de udfordringer, som vi oplever som følge af stigende e-handel, 
ændrede indkøbsvaner og et faldende udbud af butikker og følgerne af Coronakrisen, inflation og 
andre økonomiske udfordringer. Vi skal ikke have en mennesketom bymidte og flere tomme 
butikker. Det her er en så kompleks opgave, at vi ikke kan løse den i vores respektive foreninger. 
Midtbyerne spiller en meget vigtig rolle - en velfungerende og attraktiv bymidte er ikke kun godt 
for det lokale erhvervsliv, men i lige så høj grad for byens egne indbyggere og turister. 
Det årlige tilskud skal bruges til flere/bedre events, koordinering, sekretariatsydelse, 
kompetenceudvikling og branding/ekstra markedsføring.   
Størstedelen af alle de ting, vi laver, er af stor vigtighed for både for kommunens og byens image.  
  
Alle 3 byer drifter byens julebelysning, hvilket er en rigtig stor post på cityforeningernes budget. 
Faktisk udgør de årlige faste driftsudgifter på julebelysning mellem en tredjedel og halvdelen af 
vores kontingentindtægter i de respektive byer. Det burde efter vores mening være en kommunal 
opgave. Man kunne ikke forestille sig at komme til en by af en vis størrelse, hvor der ikke var 
julebelysning. Flot julebelysning er en helt afgørende branding for en by både overfor byens egne 
borgere og turister. Vi skal gøre borgerne stolte af vores byer. 
  
Vi har et kæmpe ønske om, at detailhandlen og erhverv i gadeplan skal have lige så høj prioritet 
som andre erhverv. Og vi tror på, at samarbejdsrelationer skaber merværdi for alle. 
  
I Esbjerg har vi har gennem de seneste år samarbejdet med Esbjerg Kommune og Business Esbjerg 
omkring forskellige analyser omkring væsentlige elementer i det at skabe levende bymidter. Og vi 
kan på den baggrund også konstatere, at der vil blive behov for et større aktivitetsniveau fra os 
som Cityforening, for at udfylde og aktivere de rammer kommunen har skabt, med fx. den ny 
gågade og inddragelse af sidegaderne. Udover at være katalysator for en masse aktiviteter, er 
bymidten også en af kommunens største arbejdsplads set under ét. 
  
KL besluttede i 2019, at kommunerne skulle sætte mere fokus på detailhandlen lokalt i 
kommunerne, så der kunne skabes levende byer.  En KL-undersøgelse blandt landets kommuner 
viste, at 96 procent mener, at detailhandlen skaber liv i byen, 78 procent af kommunerne mener, 
at det er vigtigt for antal arbejdspladser og endelig mener 77 procent, at det er medvirkende til 
en stærk byidentitet. 
  
En attraktiv bymidte understøtter den kommunale virksomhed på flere parametre.                 
  
Tre ”bullet point” der understøtter nødvendigheden af at se City som løftestang for mere end 
handels og caféliv. 
  
• Skattekroner og beskæftigelse:  
En stor del af arbejdsstyrken inden for det private er beskæftiget i direkte forlængelse af 
bymidtens aktører. Dette er med til at skabe flere skattekroner til Esbjerg Kommune. Samtidig 
påvirker bymidtens aktører også beskæftigelsen i Esbjerg Kommune positivt, hvor både 
elevpladser samt ungdomsarbejde er med til at skabe merværdi. 
  
• Bosætning: 



Bosætning er en vigtig del af den kommunale målsætning. Uheldigvis ser vi en negativ netto 
tilflytning til Esbjerg Kommune, hvilket indikerer, at vi sammen har en stor arbejdsopgave for 
yderligere vækst. Udover kvadratmeterpriser er muligheden for uddannelser til børn og unge, et 
vigtigt parameter for at tiltrække specielt børnefamilien. Men også en stærk handelsby med bred 
vifte af aktiviteter, events og shoppingmuligheder har stor betydning, når flyttekasserne pakkes 
og adressen skiftes. 
  
• Øget kvalitet for alle kommunens borgere:  
I dag afvikler vores respektive cityforeninger en lang række aktiviteter, der favner bredt og som 
understøtter de forskellige årstider. Vi har bl.a. aktiviteter som Late Nights, Øl- og Rosé og 
Vinfestival, markedsdage, Foreningernes Dag, Dansens Dag, Blå Mandage, Smagens Dag, Street 
Food Festival samt årstidsbestemte aktiviteter for børnefamilien.  
Endvidere samarbejder vi bredt med lokale aktører, hvor vi som forening understøtter en masse 
forskellige aktiviteter og events. En stor del af vores samarbejdsrelationer har afsæt i Esbjerg 
Kommunes enheder – blandt andet Kulturskole, Eventsekretariat, Kulturinstitutioner, foreningsliv 
med mere. Det kan være Motorcykeltræf, Esbjerg Festuge, Fantasyfestival, The Tall Ships Races, 
Aprilfestival og International Gadeteaterfestival, Nytårskur, netværks-arrangementer m.v. 
  
Byens hjerte er og bliver bymidten! 
  
Håber derfor, at det nuværende byråd på forskellig vis, vil være med til at understøtte vores 
lokale handelsliv og være med til at skabe levende midtbyer sammen med Bramming HHI, Ribe 
Handel og Esbjerg City. 
  
På vegne af Bramming HHI, Ribe Handel og Esbjerg City 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Brigitta Christensen 
  
Esbjerg City 
Torvet 16 1. sal  
6700 Esbjerg 
  
Telefon: 75 13 65 00 
E-mail: info@esbjergcity.dk 
www: www.esbjergcity.dk 
  

 
  

 
  

mailto:info@esbjergcity.dk
http://www.esbjergcity.dk/
https://www.facebook.com/#!/EsbjergCity


 
  
  
  
 



Indbyggere i Danmark

By Kommune Generelt tilskud

Antal indbyggere Antal indbyggere

Esbjerg 72.044 115.579 2.000.000
Kolding 61.222 93.161 500.000
Horsens 59.966 92.229 507.000
Vejle 58.777 116.992 2.000.000
Silkeborg 48.369 95.488 250.000
Viborg 41.079 96.679 1.200.000
Fredericia 40.814 51.275 3.000.000
Slagelse 34.118 79.122 225.000
Sønderborg 27.702 73.831 1.000.000
Hjørring 25.741 64.155 500.000
Haderslev 22.032 55.376 450.000
Nykøbing Falster 16.980 60.328 200.000
Allerød 16.762 25.893 317.000
Aabenraa 16.410 58.526 475.000
Middelfart 15.986 39.116 300.000
Thisted 13.484 43.826 660.000
Nakskov 12.546 40.539 600.000
Nykøbing Mors 9.062 20.066 710.000
Ribe 8.237 115.579 950.000
Bramming 7.132 115.579 475.000
Faaborg 6.966 51.683 390.000
Maribo 5.734 40.539 200.000



Tilskud julebelysning Øvrige tilskud Yderligere kommunale tilskud

Drift

2.000.000
Gratis husleje 500.000

0 0 507.000
400.000 0 Alt julebelysning betalt 2.400.000

50.000 470.000 Aktivitetsbeløb 770.000
400.000 Alt indkøb af udsmykning giver kommunen 1.600.000

Alt julebelysning og drift også betalt 3.000.000
400.000 0 625.000
400.000 1.400.000

0 Kan løbende søge andre tilskud 500.000
Tilskud til events, gratis husleje og IT 450.000

20.000 100.000 320.000
100.000 Kontor og  alt IT til rådighed 417.000

0 0 475.000
40.000 600.000 Gratis husleje og løntilskud 940.000

175.000 85.000 Musik 920.000
0 Kan yderligere søge underskudsgarantier 600.000

250.000 Løn betalt 960.000
950.000
475.000

0 0 390.000
0 0 200.000



Beløb pr. indbygger i byen

27,76
8,17
8,45

40,83
15,92
38,95
73,50
18,32
50,54
19,42
20,42
18,85
24,88
28,95
58,80
68,23
47,82

105,94
115,33

66,60
55,99
34,88
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1.  Ansøgning fra Energy Science World vedr. Energiens Folkemø-
de. 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Esbjerg kommune har modtaget ansøgning fra foreningen Energy Science World 
(ESW) indeholdende et ønske om økonomisk støtte til afholdelse af de kommende 
års møder i 2023, 2024 og 2025.  
 
Energiens Folkemøde afholdes af foreningen Energy Science World som bl.a. har til for-
mål at styrke Esbjerg som hele Danmarks Energimetropol.  
 
Det er nu fjerde gang, ESW afholder Energiens Folkemøde. Efter den spæde start i 2018 
på Rio grunden flyttede folkemødet i 2019 til Torvet. 2020 måtte springes over grundet 
Corona. 
  
I 2021 afholdtes folkemødet igen på Torvet med stor succes. ESW fik her rigtig godt fat i 
de unge, som er en af de primære målgrupper. 
 
ESW oplever bred opbakning og interesse for Energiens Folkemøde, som nu er etableret 
som en tilbagevendende begivenhed. Virksomheder efterspørger folkemødet. 
 
ESW håber således også af Energiens Folkemøde kan fortsætte i de kommende år og at 
Økonomiudvalget og Regionen fortsat vil yde økonomisk støtte. 
 
På den baggrund og ud fra ønsket om en længere tidshorisont og endnu bedre tid til ud-
vikling og planlægning tillader vi os hermed at ansøge om årlig støtte på kr. 750 000 i 
årene 2023, 2024 og 2025. 
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Klima & Miljø afdelingen har inden bemærkninger til forslaget, da denne ikke ligger 
inde med forudsætningerne for, hvad det koster at afholde denne type møder. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
  
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ansøgning fra Energy Science World 
vedr. Energiens Folkemøde, tilskud 

750,0 750,0 750,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personalekonsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder 
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger. 



Energiens Folkemøde arrangeres af Energy Science World 
Fm. Niels Aage Giversen, nag@giver.dk, 22 65 08 10. ESW CVR 34 79 29 25 

www.energiensfolkemode.dk 

 
Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune 
 

30. maj 2022 
 
Ansøgning 
 
Mange tak for jeres støtte til Energiens Folkemøde 2022. Vi er i fuld gang med 
planlægningen nu. Se gerne  www.energiensfolkemode.dk (under opdatering). 
 
Der er igen i år stor opbakning fra energivirksomhederne og alle 
uddannelsesinstitutionerne. 
 
Energiens Folkemøde afholdes af foreningen Energy Science World som bl.a. har til 
formål at styrke Esbjerg som hele Danmarks Energimetropol (foreningens formål er 
vedhæftet). 
 
Det er nu fjerde gang, vi afholder Energiens Folkemøde. Efter den spæde start i 2018 
på Rio grunden flyttede folkemødet i 2019 til Torvet. 2020 måtte springes over grundet 
corona. 
  
I 2021 afholdtes folkemødet igen på Torvet med stor succes. Vi fik her rigtig godt fat i 
de unge, som er en af vore primære målgrupper. 
 
Vi oplever bred opbakning og interesse for Energiens Folkemøde, som nu er etableret 
som en tilbagevendende begivenhed. Virksomheder efterspørger folkemødet. 
 
Vi håber således også af Energiens Folkemøde kan fortsætte i de kommende år og at 
Økonomiudvalget og Regionen fortsat vil yde økonomisk støtte. 
 
På den baggrund og ud fra ønsket om en længere tidshorisont og endnu bedre tid til 
udvikling og planlægning tillader vi os hermed at ansøge om årlig støtte på kr. 750 000 
i årene 2023, 2024 og 2025. 
  
 
Venlig hilsen 
 
 
Niels Aage Giversen   Per Andersen    Jan Christensen 
 
 

mailto:nag@giver.dk
http://www.energiensfolkemode.dk/
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Budgetønsker fra Bramming Lokalråd 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Bramming Lokalråd har fremsendt 11 ønsker til budgetforhandlingerne. De første 5 er 
prioriterede ønsker fra lokalrådets side. 
 
Der er ikke udarbejdet overslag over økonomien for de 11 forslag. Hvis 
forhandlingsudvalget ønsker beregninger for nogle eller alle forslagene, vil dette ske 
efterfølgende. 
 

1. Masterplan for området mellem Gabelsvej, Bakkevej og Idræts Allé 
Lokalrådet ønsker, at der afsættes midler til udarbejdelse af en visionær masterplan for 
området omkring Idræts Allé, som illustreret herunder. 
Området er såvel funktionsmæssigt som geografisk centralt i Bramming. Da området 
samler mange funktioner i ét område, så er det unikt, da det kræver et tæt samarbejde 
på tværs af flere fagområder. Derfor skal det være en masterplan, som er 
gennemarbejdet af fagspecialister, og hvor det sikres, at nuværende interesser i 
området og fremtidige interesser i området understøttes. 
Interesser forstås som eksempelvis skoler, dagtilbud, kultur- og fritidstilbud, 
trafikforhold m.fl. 
Lokalrådet opfordrer til, at masterplanen udarbejdes i tæt samspil med planlægningen 
af rammerne for den fremtidige skolestruktur i Bramming – bl.a. uddybet i næste 
ønske. 
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Lokalrådet er bekendt med, at Fritid, Sundhed & Omsorg har arbejdet med et projekt 
der har haft arbejdstitlen ”Helhedsplan”, som også har indflydelse på samme område. 
”Helhedsplan”-projektet har imidlertid alene haft til hensigt at bibringe et varieret 
boligudbud i området samt at understøtte Solgårdens behov. Derfor har projektet i 
udgangspunktet ikke haft fokus på at understøtte alle nuværende og fremtidige 
interesser i området. 
Lokalrådet har deltaget i styregruppen for projektet ”Helhedsplan”, og har her påpeget, 
at der i den strategiske udviklingsplan, som blev vedtaget af Byrådet 16. december 
2019, blev identificeret et behov for at lave en masterplan for det samlede område. Det 
er denne visionære masterplan, som Lokalrådet nu ønsker, at der afsættes midler til at 
udarbejde. Lokalrådet opfordrer til borgerinddragelse, og er selv villige til at deltage og 
bidrage i udarbejdelsen af denne masterplan. 
 
Vedlagt som Bilag A er kopi af brev til styregruppen for ”Helhedsplan”-projektet, hvori 
problemstillingerne for området beskrives dybere. 
 
Økonomi: Lokalrådet er ikke bekendt med hvad lignende masterplaner historisk har 
kostet, og har derfor svært ved at komme med et estimat for ønskets økonomi. 
 

2. Visionsplan for folkeskolerne i Bramming  
Såvel Lokalrådet, Skolebestyrelsen Fortuna, beboere i Bramming m.fl. har i mange år 
efterlyst en klar plan for udviklingen af skolerne i Bramming. 
I forbindelse med udarbejdelsen af den føromtalte strategiskeudviklingsplan for 
Bramming var der et bredt ønske om, at skolerne blev tænkt i den strategiske 
udviklingsplan. Dette var et ønske, som på daværende tidspunkt blev afvist og henvist 
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til et særskilt forløb –et særskilt forløb, som efterfølgende skulle knyttes sammen med 
den strategiske udviklingsplan. 
Der foreligger endnu ikke en plan for skolernes fremtidige rammer i Bramming, hvorfor 
Lokalrådet ønsker og efterlyser en sådan. 
Lokalrådet er bekendt med, at der pt. er en igangværende masterplan-proces, hvor alle 
skoler i kommunen analyseres. 
Lokalrådet havde fornøjelsen af at mødes med Økonomiudvalget d. 31.maj 2022 i Ribe 
Fritidscenter. Under mødet havde vi lejlighed til at drøfte den omtalte masterplan-
proces. Ud fra disse drøftelser kan Lokalrådet forstå, at masterplan-processen alene er 
tænkt som en ”udvidet tilstandsrapport”. Det er således ikke en proces, som sætter en 
visionær fremtidig retning for skolernes fremtidige udvikling i Bramming samt deres 
samspil med det omkringliggende miljø. 
Lokalrådet ønsker derfor, at der udarbejdes en visionsplan for skolerne i Bramming. En 
plan der udarbejdes af fagspecialister, og hvor planen sætter retningen for fremtiden for 
Brammings skoler. 
Dermed vil det være en plan som øvrige initiativer f.eks. afledt af ”den udvidede 
tilstandsrapport”, kan knyttes op på. 
Økonomi: Lokalrådet er ikke bekendt med økonomien ved udarbejdelsen af lignende 
visionsplaner for skoler. Lokalrådet ønsker derfor, at Esbjerg Kommune bistår med 
estimering af projektøkonomien. 
 

3. Sikring af cykelsti på Kirkebrovej ved Ilsted Å  
Kirkebrovej leder trafik fra Bramming bl.a. ud til motorvej E20. Kirkebrovej har derfor 
meget trafik herunder bl.a. tung trafik. Cyklister er derfor beskyttet af veletablerede 
cykelstier på begge sider af Ilsted Å – som det også fremgår af nedenstående 
billedmateriale. 
Desværre har cyklisterne, og fodgængere, ikke samme beskyttelse, hvor de skal krydse 
Ilsted Å – her ledes cyklisterne i stedet ud ved siden af og i niveau med kørebanen. Der 
er således ingen beskyttelse af disse bløde trafikanter, hvilket kan lede til særdeles 
farlige situationer. Eksempelvis påkørte en lastbil i december 2019 autoværnet over 
Ilsted Å – heldigvis kom ingen personer til skade her. 
Lokalrådet ønsker at der etableres sikrere forhold for cyklister og fodgængere ved 
krydsning af Ilsted Å. Dette kan f.eks. ske ved etablering af en særskilt bro til disse 
bløde trafikanter. 
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Økonomi: Lokalrådet er ikke bekendt med, hvordan en sådan sikring etableres bedst 
muligt, og kan derfor heller ikke estimere projektøkonomien.  
 

4. P-forhold i Storegade 
Lokalrådet ønsker at der afsættes midler til forbedring af parkeringsforholdene i Storegade. 
Af nedenstående billede, kan det som eksempel, ses, at de to parkerede biler holder delvist 
på cykelstien. Ofte betyder disse parkeringer, at cykelstien er blokeret, og cyklisterne derfor 
må udenom de parkerede biler. Denne manøvre foretages oftest ved, at cyklisterne ledes 
ud på kørebanen, hvilket dog er til fare for dem selv og bilister.  
Parkeringsforholdene for biler gør det også svært for biler at parkere i Storegade uden, at 
der er risiko for f.eks. påkørsel af sidespejle. 
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Lokalrådet ønsker derfor, at der etableres bedre parkeringsforhold for biler, samt at der i 
planlægning af disse også tages hensyn til cyklisters fremkommelighed og sikkerhed.  
 
Økonomi: Lokalrådet er ikke bekendt med, hvordan en sådan sikring etableres bedst 
muligt, og kan derfor heller ikke estimere projektøkonomien.  
 

5. Markedsføring af Bramming  
I forbindelse med markedsføring af Esbjerg Kommune både internt og eksternt i 
kommunen, ser Lokalrådet gerne, at fokus ikke alene er på Esbjerg by, men kommunen 
som helhed.  
Esbjerg er en aktiv by med erhvervs- og kulturliv, Ribe er en signifikant kulturby og endelig 
er Bramming en bosætningsby, hvor familielivet udleves i hverdagen.  
Lokalrådet ser gerne, at Esbjerg Kommune i langt højere grad husker at bringe kvaliteterne 
ved de øvrige byer i kommunen frem, når der laves markedsføring.  
Lokalrådet kan, som eksempel konstatere, at www.esbjerg.dk leder til Esbjerg Kommunes 
forside, www.ribe.dk leder til Destination Vadehavskystens temaside om Ribe, og at 
www.bramming.dk leder til Esbjerg Kommunes side ”Oplev Esbjerg”.  
Lokalrådet ønsker, at hjemmesiden www.bramming.dk dedikeres til relevant information om 
Bramming og livet i byen. Dette kan f.eks. ske ved at udarbejde en særskilt hjemmeside, 
som alene profilerer Bramming.  
Lokalrådet deltager gerne i dialog, og projektarbejde om, hvordan markedsføringen af 
Bramming kan tilrettelægges.  
 

6.  Bramming fylder 150 år i 2024  
I 2024 fylder Bramming 150 år. Det er en begivenhed, som byen ønsker at fejre og profilere 
sig på.  
Lokalrådet ønsker bistand til bl.a. planlægning og koordinering af en sådan begivenhed.  
Ønsker Esbjerg Kommune at yde økonomisk støtte til markeringen, så er dette også meget 
velkomment.  
 

7. Grøn by 
Bramming er i forvejen en by med meget grønt, og hvor indbyggerne har kort afstand til 
grønne områder. 
Lokalrådet ønsker, at biodiversiteten øges i det grønne udtryk, som Bramming i dag har. 
Herudover ønsker Lokalrådet, at mulighederne for etablering af offentlige el-ladestandere i 
byen understøttes. I dag findes kun få private el-ladestandere, som i begrænset omfang er 
tilgængelige for offentligheden. 
 

8. Aktiviteter for unge  
Lokalrådet oplever, at unge i Bramming mangler aktiviteter og samlingssteder, hvilket leder 
til uønsket adfærd i bl.a. Bramming Kultur- og Fritidscenter, på Bramming Bibliotek og andre 
steder i det indendørs/udendørs offentlige rum. 
Esbjerg Ungdomsskole har ansøgt DSB om midler til renovering af 1. sal på Bramming 
Banegård. Tanken er, at ungdomsskolen vil samle en række aktiviteter her. 
Lokalrådet ønsker, at Esbjerg Ungdomsskoles initiativ understøttes såvel politisk som 
økonomisk. 
Herudover ønsker Lokalrådet, at der igangsættes tiltag for at give de ”strejfende” unge et 
sted de kan være. 
 

9. Etablering af cykelsti 
I forbindelse med etableringen af de nye udstykninger på Parkvej, så ønsker Lokalrådet, at 
cykelstien på Nygårdsvej forlænges, så den kommer helt ud til Brammingborgvej.  
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I samme forbindelse anbefaler Lokalrådet, at det undersøges, om der kan etableres 
trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, så bilister har bedre oversigtsforhold, når de skal 
køre fra Grønningen og ud på Nygårdsvej – her skal bilisterne krydse en dobbeltrettet 
cykelsti.  
 

10. Borgerservice 
Lokalrådet ser gerne, at Borgerservice bibeholder sin tilstedeværelse i Bramming.  
 

11. Decentralisering af kommunale arbejdspladser til Bramming  
I forlængelse af bibeholdelsen af Borgerservice i Bramming, så ønsker Lokalrådet også, at 
Esbjerg Kommune udflytter arbejdspladser til Bramming.  
Lokalrådet ser, at en udflytning af arbejdspladser til Bramming bl.a. kan forstærke, at 
Bramming er én af de tre hovedbyer i kommunen.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
- 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

Økonomien for de 11 forslag er ikke udarbejdet. 
 
 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



Esbjerg Kommune 
Torvegade 74 
6700 Esbjerg 
Att. Styregruppen for Helhedsplanen i Bramming 
 

Bramming d. 28. marts 2022 
 
Bramming Lokalråd, Skolebestyrelsen på Fortunaskolen og 
Områdebestyrelsen for dagtilbud i Brammingområdet har med interesse, 
fulgt udarbejdelsen af Helhedsplanen på området ved Idræts Allé i 
Bramming. Vi er blevet gjort bekendt med forhold, som giver os 
anledning til bekymring for områdets anvendelse og samspil med 
Bramming bys øvrige faciliteter og overordnede infrastruktur. 
 
Vi er ligeledes bekendt med at der på nuværende tidspunkt ikke er en 
igangværende høringsperiode for Helhedsplanen, men mener samtidigt, 
at vi er forpligtet til at gøre opmærksom på en række forhold, som vi 
finder yderst uhensigtsmæssige i forbindelse med Helhedsplanen. 
 
Helhedsplanen blev udarbejdet som følge af at fysioterapeuterne på 
Idræts Allé havde et ønske om at udvide deres fysiske rammer, hvorfor 
de ønskede af opføre et sundhedshus, og de indgik i dialog med Jensens 
planteskole med henblik på delvis erhvervelse af planteskolens jordareal. 
 
Henset til at forvaltningen Fritid, Sundhed & Omsorg, via Solgården, også 
har interesser i området, så igangsatte forvaltningen en hurtig proces 
med henblik på udarbejdelse af den overordnede helhedsplan for 
området. Formålet med denne helhedsplan har bl.a. været at sikre 
mulighed for etablering af seniorboliger og øvrige faciliteter i umiddelbar 
og tæt tilknytning til Solgården. 
 
Det er derfor vores opfattelse, at en hurtig planlægning og gennemførelse 
af Helhedsplanen har haft, og har fortsat, prioritet hos Fritid, Sundhed & 
Omsorg. 
 
Vi er nu blevet bekendt med, at fysioterapeuterne ikke ønsker etablering i 
det omtalte sundhedshus, samt at øvrige sundhedstilbud ligeledes heller 
ikke ønsker etablering på samme jordstykke. Den meget presserende 
situation, hvor Fritid, Sundhed & Omsorgs interesser i området var 
udfordret, er således nu væk. 
 
Vi vil derfor indstille til, at tidsplanen for projektet forlænges og særligt 
revurderes med henblik på at sikre de bedste langsigtede vilkår for 
samtlige faciliteter i området - herunder bl.a. skoler, børnehaver, kultur- 
og fritidsaktiviteter m.m. Faciliter som er grundstenen i, at Bramming er 
en god og attraktiv hverdags-, familie-, kultur- og bosætningsby. 
 
De langsigtede vilkår for faciliteterne i området er derfor vigtige grundet 
områdets vigtige funktion for Bramming. Udover områdets faciliteter, så 
har området også en samlende funktion for Bramming, da Brammings 
historiske udvikling har medført, at mange stiforbindelser m.v. leder hen 
til eller forbi området. 
Faciliteterne og placering gør således området til hjertet i Bramming. 
 



Vi er i Bramming Lokalråd, Skolebestyrelsen på Fortunaskolen og 
Områdebestyrelsen for dagtilbud i Brammingområdet stærkt bekymrede 
for, at områdets udvikling bliver genstand for en hastebehandling uden 
hensyn til områdets betydning i de næste 30, 40 år eller længere. 
Bekymringen bunder i at projektet omtales som en ”Helhedsplan”, hvor vi 
bl.a. ser udfordringen i ordet ”helhed”. Ordet ”helhed” betyder ifølge 
nudansk ordbog ”udtryk for at alle ting er med i noget”. 
 
Som lokale repræsentanter for Bramming Lokalråd, Skolebestyrelsen på 
Fortunaskolen og Områdebestyrelsen for dagtilbud i Brammingområdet 
oplever vi ikke, at Helhedsplanen tager højde for alle interesser i 
området, og den præsenterer heller ej løsninger på overordnede 
strukturelle udfordringer i området.  
 
De strukturelle udfordringer i området indbefatter blandt andet - og ikke 
udtømmende -  følgende forhold: 
 
SKOLER  
Eksistensen og tilvejebringelsen af gode skoler er et særligt vigtigt 
grundvilkår i en by som Bramming. I forbindelse med borgermøderne, 
ved udarbejdelsen af den strategiske udviklingsplanfor Bramming i 2019, 
blev det fra mange interessenter påpeget, at skoleområdet - herunder 
dets fysiske rammer - skulle tænkes ind i den strategiske udviklingsplan. 
Det var dog et ønske so,m fra kommunal side blev henvist til en særskilt 
masterplan – en masterplan som stadig udestår at blive udarbejdet og 
koblet til den strategiske udviklingsplan. 
 
Til trods for, at der i Helhedsplanen er indtegnet et omrids af en eventuel 
udvidelse af Nordre Skole,s å er indtegningen ikke et udtryk for, at der er 
foretaget en dybdegående analyse og planlægning af skolernes 
langsigtede behov. 
 
Vi er bekendt med at Esbjerg Kommune har en generel udfordring i 
forhold til vedligeholdelse af bygningsmasserne på skoleområdet, og at 
Brammings skoler i den forbindelse ikke er højtprioriteret – til trods for, 
at skolerne på flere områder er i en dårlig forfatning. 
 
Vi vil dog præcisere, at dette ikke skal blive undskyldning for at udelade 
skoleområdet i den strategiske langsigtede planlægning, som foretages i 
Helhedsplanen for området. Et arbejde der kun kan gennemføres 
ordentligt ved et omfattende og tæt samarbejde med Skoleforvaltningen, 
forældrebestyrelser og andre interessenter. Et arbejde som bl.a. skal 
resultere i den overordnede masterplan for skoleområdet – velvidende, at 
masterplanen måske ikke kan realiseres indenfor kort sigt, men det er en 
vigtig forudsætning at sætte de rigtige langsigtede milepæle inden øvrig 
planlægning ødelægger mulighederne. 
 
TRAFIKAFVIKLING OG -SIKKERHED I OMRÅDET  
Med tilvejebringelse af yderligere beboelse i området vil der naturligt 
også komme mere trafik. Der foreligger ifølge vores viden ikke 
trafikoptællinger eller -analyser for området. Ligeledes er vi heller ikke 
bekendt med at der i forbindelse med Helhedsplanen, og den manglende 
masterplan for skoleområdet, findes trafikplaner for afvikling af den 
oplevede omfattende trafik i området.  



Vi vil derfor kraftigt henstille til, at sådanne udarbejdes. Udarbejdelsen 
bør tage højde for, at der i området også etableres øget kapacitet hos 
Dagtilbud i forbindelse med omdannelse af Regnbuen til vuggestue og det 
gamle multicenter til børnehave. En kapacitet som potentielt kan være 
fra start af, da der jo planlægges med mange nye boliger i 
Helhedsplanen, samt at der fra 2023 planlægges med mere end 150 nye 
byggegrunde. En udvidelse af boligmarkedet i Bramming som må 
forventes også at lede til flere børn, som skal i daginstitution. 
 
Analyserne bør som før nævnt danne grundlag for en gennemtænkning 
af, hvordan trafikken kan afvikles i området, så trafiksikkerheden højnes 
for fodgængere, cyklister m.fl. – herunder bl.a. medhensyn til at 
tilstedeværelsen af skolerne leder til en generel høj trafikaktivitet. 
 
Vi oplever, at de nuværende forhold leder til mange farlige situationer for 
de mange børn, der færdes i området. 
Udover en forbedring af trafiksikkerheden bør trafikplanlægningen 
ligeledes tage højde for, at trafikken skal flyde effektivt ind i området, 
rundt i området og endeligt ud af området. 
 
PLACERING AF SKATERBANER OG ETABLERING AF STØJVÆRN  
For at kunne realisere Helhedsplanen skal de eksisterende barakker, hvor 
bl.a. ungdomsklubben og dagplejerne holder til, flyttes til andetsteds. 
Ungdomsklubbens barakker påtænkes fra forvaltningens side at blive 
flyttet til hjørnet af Bakkevej og Plantagevej, hvor den nuværende 
kælkebakke er – kælkebakken påtænkes at blive fjernet. 
Placeringen af barakkerne på denne placering vil således lede til at 
barakkerne kan fungere som støjværn for den påtænkte skaterbane. 
 
Vi vil fra Bramming Lokalråd, Skolebestyrelsen på Fortunaskolen og 
Områdebestyrelsen for dagtilbud i Brammingområdet gerne understrege, 
at vi påskønner, at der planlægges med etablering af en skaterbane, som 
sikkert vil blive et godt aktiv for Bramming. 
 
Henset til at vi,som også tidligere nævnt, oplever, at Helhedsplanen 
bliver hastet igennem, så oplever vi ligeledes at placeringen af 
barakkerne blot er et spørgsmål om at ”få dem af vejen hurtigst muligt” 
fra området, der vedrører Helhedsplanen, så der kan udarbejdes et 
udkast til lokalplan. 
 
Placeringen af barakkerne på hjørnet af Bakkevej og Plantagvej anser vi 
dog ikke som en god placering, og vi frygter i den forbindelse, at 
placeringen kan blive permanent. 
 
Med denne placering vil barakkerne for det første danne en afskærmning, 
som i forbindelse med en fremtidig (udvidelse)af Bramming Kultur- og 
Fritidscenter mod Bakkevej skærmer for den gode og naturlige 
sammenhæng i området.  
Sekundært er barakkerne langt fra arkitektoniske perler. Hidtil har de 
ligget gemt af vejen og skærmet af beplantning, men vil med denne nye 
placering blive trukket frem i første række i et som også før nævnt, 
område med stor daglig aktivitet. 
Vi vil derfor indstille til, at placeringen af skaterbanen sker andetsteds 
f.eks. på parkeringspladsen ved Bramming Kultur- og Fritidscenter, hvor 



der i forvejen må forventes at være et højere støjniveau. Dermed vil det 
ikke være nødvendigt at placere barakkerne som støjværn, og disse kan 
derfor placeres andetsteds. 
Fastholdes placeringen af skaterbanen, så henstiller vi til at der i stedet 
etableres en støjvæg med grøn beplantning mod Bakkevej og 
Plantagevej. 
 
FYSISK AFGRÆNSNING  
I forlængelse af ovenstående så må vi også påpege, at området hvori 
Helhedsplanen tænkes realiseret, ligger midt i Bramming uden 
muligheder for fremtidig udvidelse eller flytning af aktiviteter. Derfor vil 
de planer, som der pt. arbejdes med, sætte væsentlige begrænsninger 
for de fremtidige muligheder. Vi påskønner, at der påtænkes at skabe et 
blandet og varieret boligudbud, men vi må på samme tid også påpege, at 
vi ønsker at værne om, at området skal være velfungerende og attraktivt 
for alle interessenter i og omkring, området. 
 
Endelig ser vi, at ovenstående skal være medvirkende faktor til at styrke 
forholdet og relationen mellem institutioner, Sport & Event Park Esbjerg 
(Bramming Kultur- og Fritidscenter) og lokale foreninger, der er 
repræsenteret i og omkring området, hvor Helhedsplanen påtænkes 
realiseret. 
 
En styrkelse af dette samarbejde samt en gennemtænkt og en 
veltilrettelagt langsigtet strategi for området kan medvirke til, at området 
forbliver og udvikler sig som et samlende og levende aktiv i Bramming. Et 
aktiv som skal gøre Bramming til en attraktiv by - såvel nu som i de 
næste mange mange årtier. 
 
Vi henstiller derfor til, at tidsplanen for realiseringen af Helhedsplanen 
forlænges, så der bliver skabt mulighed for en udarbejdelse af de 
førnævnte nødvendige analyser og masterplaner. Herudover indgår vi 
gerne i en koordinerende dialog på tværs af forvaltninger. Vi imødeser 
ligeledes, at der afholdes et borgermøde, så borgerne i Bramming kan 
inddrages snarest muligt og inden, at lokalplanen fremsættes. 
 
 
Med venlig hilsen, 
Bramming Lokalråd, Mikkel Rytter, Formand 
Skolebestyrelsen for Fortunaskolen, Carsten Tønder, Formand 
Områdebestyrelsen for dagtilbud i Brammingområdet, Jeppe Dahl, 
Formand
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Tilskud til Education Esbjerg  
 
2. Beskrivelse af forslag 
Education Esbjerg (EE) søger om at få et årligt tilskud fra Esbjerg Kommune på 15,0 
mio. kr. i alt pr. år. Det betyder, at de midler, der allerede er sat af til EE, skal 
modregnes i de 15 mio. kr. Modregningen omfatter både det ordinære tilskud til EE og 
tilskuddet til Study in Esbjerg. 
 
På grund af opgavernes stigende kompleksitet og omfang er det nødvendigt at tilføre 
flere og nye kompetencer. 
 
Tilskuddet skal anvendes til at: 

 Opbygge et professionelt sekretariat. 
 Intensivere og professionalisere det politiske arbejde med at sikre gode 

rammevilkår for uddannelsesinstitutioner og tiltrække uddannelser til Esbjerg. 
 Styrke og udvikle markedsføringen af Esbjerg som studie by. 
 Videreudvikle og implementere uddannelseskonceptet / Fyrtårnsprojektet. 

 
Det kommunale tilskud vil fordele sig på følgende opgaver / udgifter (mio. kr.): 
 
Drift af EE’s aktiviteter på nuværende niveau (ekskl Fyrtårnsprojektet). 5,0 
Udvidelse og kontinuerlig fortsættelse af kampagneaktiviteter.  1,5 
Øget politisk arbejde.     1,0 
Udvikling af Fyrtårnsprojektet og udbredelse af uddannelseskonceptet. 2,5 
Digital understøttelse, hjemmesider, licenser og IT-drift af sekretariatet. 3,0 
Styrkelse af økonomiske og juridiske kompetencer.   2,0 
I alt.      15,0 
 
Det forudsættes, at private virksomheder, fonde m.v. støtter EE med et beløb svarende 
til det kommunale tilskud. 
 
Education Esbjerg gør opmærksom på, at tilskuddet fra Esbjerg Kommune vil blive brugt 
på udgifter, som kommunen lovligt kan støtte. 
Esbjerg Kommune kan ikke lovligt støtte anlæg af Fyrtårnsprojektet samt enkelt 
uddannelsesinstitutioner, der bliver en del af Fyrtårnsprojektet. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
- 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 12.611,0 9.850,0 9.798,0 15.000,0 
Områdets totale budget 15.000,0 15.000,0 15.000,0 15.000,0 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Byrådet besluttede den 30. maj 2022 at øge tilskuddet til EE i 2022 med 10,0 mio. kr.



 

 

 

 

 

Fremtidig udviklings-, drifts- og finansieringsbehov til Education Esbjerg, 
2023-26 

 
Ansøgning 
Med henvisning til ansøgningen om tillægsbevilling af 15. maj 2022, søger Educa-
tion Esbjerg om samlet set 60 mio. kr. i basisbevilling, gældende for budgetårene 
2023 – 2026, til fortsat drift og udvikling af foreningens aktiviteter. 

 
Baggrund  
Education Esbjerg blev etableret i 2020 på foranledning af byens erhvervsliv, med 
det formål at vende den nedadgående udvikling i antal studerende og nyuddan-
nede i Sydvestjylland. Gøres der ikke en ekstraordinær og hidtil uset stor indsats 
og investering, vil tendensen med unges fraflytning og mangel på kvalificeret ar-
bejdskraft blot forværres.  
 
Effekter af den ekstraordinære bevilling 
Education Esbjerg er i løbet af de første par år lykkes med at opbygge et lille se-
kretariat, der i høj grad er drevet af pionerånd og ildsjæle – både blandt de meget 
få ansatte og i bestyrelsen. 
 
Efter Education Esbjergs nye direktør tiltrådte i april 2022, er arbejdsopgaverne 
og tempoet i den grad accelereret. Organisationens kompetencer er styrket med 
ansættelse af flere nye nøglemedarbejdere, der blandt andet skal bidrage til at op-
bygge en velfungerende sekretariatsfunktion og governance i både drift og udvik-
lingsopgaver. 
 
Den ekstraordinære bevilling fra Esbjerg Kommune samt lokale fonde i 2022 har 
allerede muliggjort: 
 
1. At Education Esbjerg bliver etableret som selvstændig forening, senest pr. 1. 

oktober 2022, inklusive flytning i nye lokaler på Isværket, Torskekaj 1, Esbjerg 
2. At det politiske arbejde bliver professionaliseret, hvilket er særligt vigtigt op 

til det nært forestående folketingsvalg 
3. At kampagneaktiviteten omkring Esbjerg som uddannelsesby bliver styrket, 

udviklet og opnår langt større rækkevidde 
4. At der er sat fuld kraft på arbejdet med at videreudvikle og implementere fyr-

tårnsprojektet i samarbejde med både Syddansk Universitet og Aalborg Uni-
versitet 

 
Det politiske lobbyarbejde, der skal fremme rammebetingelserne for at tiltrække 
uddannelser og dermed kvalificeret arbejdskraft til byen og området, kommer til 
at koncentrere sig om følgende områder: 
 

 
 
 
 
Ansøgning erhvervspolitisk konsulent 

  
 
 
 

 

 

6. juli 2022 
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• styrkede økonomiske incitamenter til at udbyde uddannelser udenfor de 
store byer, 

• nye uddannelser til Esbjerg (herunder klimaerhvervsskolen),  
• styrkede muligheder for et bedre samspil mellem uddannelser og erhvervs-

liv,  
• samt flere internationale studerende. 

 
Selve markedsføringen af Esbjerg som uddannelsesby tager sit udgangspunkt i, at 
vi kommer til at skabe unikke uddannelses- og trivselstilbud, med landets bedste 
forudsætninger for et langt tættere samarbejde med erhvervslivet gennem uddan-
nelsesforløbet. Der er således udviklet koncepter, og gennemført pilotprojekter og 
events, der fremmer kontakt, samarbejde og socialt samvær mellem studerende, 
erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.  
 
Det skal vi være stolte af og markedsføre bredt.  Markedsføringen vil foregå på 
målgruppens præmisser, med et indhold som de unge kan se sig selv i. Fortællin-
gen vil blive markedsført både i Esbjerg, i den syddanske region samt hele Dan-
mark.  
 
Fyrtårnsprojektet – Education Esbjergs uddannelseskoncept samt skitsedesignet 
for uddannelsesbyggeriet på Esbjerg Strand – skal for alvor sætte Esbjerg på land-
kortet. Projektet lanceres formelt 23. august 2022, hvor en lang række samar-
bejdspartnere, interessenter og pressen vil være repræsenteret.  

 
Med udviklingen af uddannelseskonceptet, samt planerne for opførelse af bygge-
riet på Esbjerg Strand, er Education Esbjerg som organisation i gang med et mar-
kant skifte. Opgavernes omfang og kompleksitet øges fortsat, og der er behov for 
at tilføre flere og helt nye kompetencer til sekretariatet for at kunne indfri de me-
get store forventninger. 
 
Den fremtidige drift, udvikling og finansieringsbehov 2023-26 
Den udvikling, organisationen er i gang med, vil manifestere sig i en veldrevet for-
ening, der betragtes som en seriøs og vedholdende stemme i den nationale uddan-
nelsesdebat. Foruden den fortsatte drift af sekretariatet som det ser ud i dag, øn-
sker Education Esbjerg at styrke Public Affairs indsatsen med erfarne og kompe-
tente ressourcer, som skal arbejde for at synliggøre Esbjergs potentiale på Christi-
ansborg og i nationale medier. 
 
En veldrevet forening baseret på de nyeste digitale værktøjer og fremtidens tek-
nologier kræver en både solid og ambitiøs digitaliserings- og IT-afdeling, der kan 
udvikle, drifte og vedligeholde systemerne, behandle store mængder data og ikke 
mindst videreudvikle data-området. En del af midlerne skal derfor anvendes til di-
gital understøttelse og IT-drift af organisationen. 
 
Dertil kommer en øget indsats indenfor det lokale uddannelsessamarbejde. Educa-
tion Esbjergs banebrydende uddannelseskoncept skal udbredes til endnu flere ud-
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dannelsesinstitutioner i området, herunder ungdomsuddannelserne. Særligt i ind-
satsen omkring den potentielle klimaerhvervsskole, vil Education Esbjerg være en 
aktiv medspiller. Uddannelsessamarbejdet er særdeles tidskrævende og kræver et 
nært og meget vedholdende samarbejde med institutionerne om øget virksom-
hedssamarbejde, trivselselementerne og digitaliseringsdelen.  
 
Education Esbjergs rolle som selvstændig forening samt det omkringliggende øko-
system af bidragsydere, samarbejdspartnere og leverandører, kræver således en 
omhyggelig tilgang til blandt andet økonomi, udbud/indkøb, samt kommercielle 
og kontraktuelle forpligtelser. De økonomiske sammenhænge omkring uddannel-
sesudbud og funding er af afgørende betydning for uddannelsesinstitutionerne, og 
derfor også af betydning for Education Esbjergs virke. Derfor er der behov for at 
udvide foreningens kompetencer indenfor dette felt.   
 
Med henblik på at understøtte den fortsatte udvikling af sekretariatet, og ikke 
mindst at geare organisationen til at arbejde effektivt og målrettet mod en realise-
ring af uddannelseskonceptet, ansøges Esbjerg Kommune derfor om en årlig basis-
bevilling på 15 mio. kr. i budgetårene 2023-2026. Den kommunale finansiering 
skal dække udgifter, der falder inden for rammerne af Kommunalfuldmagten samt 
til at forbedre rammebetingelserne for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft jf. Er-
hvervsfremmelovens §14. Det forudsættes, at øvrige bidrag fra Esbjerg Kommune 
til Education Esbjerg (fx årlige tilskud til Study in Esbjerg), bortfalder, hvis ansøg-
ningens fulde beløb imødekommes. 
 
Med henblik på at sikre opbakning fra private bidragsydere, har Education Esbjerg 
sideløbende med ansøgningen til Esbjerg Kommune dialog med lokale og natio-
nale fonde om medfinansiering af foreningens aktiviteter med henblik på at søge 
mest mulig privat støtte. De fonde, Education Esbjerg indtil videre er i dialog med, 
har betinget deres støtte med, at Esbjerg Kommune bidrager med op til 50 pct. af 
finansieringen. 

 
De opgaver, Education Esbjerg ansøger Esbjerg kommune om tilskud pr. år til i 
budgetårene 2023-2026, er:  

 

Opgave Beløb (mio. kr.) 
Drift af Education Esbjergs aktiviteter på nuværende ni-
veau (uden fyrtårn) 

5,0 

Udvidelse og kontinuerlig fortsættelse af kampagneaktivi-
tet 

1,5 

Øget public affairs indsats 1,0 
Videreudvikling af fyrtårnsprojekt og udbredelse af ud-
dannelseskonceptet 

2,5 

Digital understøttelse, hjemmesider, licenser og IT-drift af 
sekretariatsfunktioner 

3,0 

Styrkelse af økonomiske og juridiske kompetencer 2,0 
I alt  15,0 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ribe VikingeCenter – permanentgørelse af tilskud til 2 koordi-
natorstillinger 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Ribe VikingeCenter blev ved budgetlægningen i 2021 bevilget tilskud til ansættelse af 2 
koordinatorstillinger. Tilskuddet blev bevilget for en 2-årig periode, dvs. 2022 og 2023. 
 
VikingeCentret søger om at få bevillingen gjort permanent.  
Med produktionsskolens overgang til FGU er det ikke længere elever, men derimod ca. 
1.200 frivillige, som løfter hovedparten af centrets formidlings- og vedligeholdelsesop-
gaver. Uden de 2 koordinatorer, hhv. en frivilligkoordinator og en håndværkskoordinator 
har VikingeCentret ikke ressourcer til at strukturere og organisere de frivillige, så de 
målrettet kan indgå i formidling og levendegørelse af de fem store vikingemiljøer samt 
vedligeholde bygninger og anlæg. 
Koordinatorerne arbejder også selv praktisk med for at sikre en god og motiverende 
kontakt til de frivillige (både lokale og internationale vikingegrupper) og for at garante-
re, at VikingeCentrets standarder og forpligtelser fortsat honoreres. 
 
Esbjerg Kommunes tilskud til Ribe VikingeCenter består udover det 2-årige tilskud til 
koordinatorerne af et p.t. budgetlagt tilskud på 1.076.700 kr. Heri indgår også beløb på 
ca. 200.000 kr. til vedligehold af den nutidige bygningsmasse (bl.a. det fredede Lu-
strupholm, som kommunen har stillet til rådighed for VikingeCentret) 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ribe VikingeCenter – permanentgørel-
se af tilskud til 2 koordinatorstillinger 

0,0 912,2 912,2 912,2 
Områdets totale budget (tilskud til koordinator-
stillinger) 912,2 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Tilskud til Ribe VikingeCenter er omfattet af generelle rammebesparelser 
Ekstraordinært tilskud på 0,5 mio. kr. i 2021 til ansættelse af koordinatorer.
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forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Esbjerg Kunstmuseum – forhøjelse af driftstilskud 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Esbjerg Kunstmuseum søger om forhøjelse af driftstilskud for at sikre museets lovbund-
ne kerneaktiviteter, der bl.a. består i at arrangere udstillinger og indkøbe kunst til sam-
lingen. Museet anfører, at statsanerkendelsen er på spil pga. de få midler, de kan af-
sætte i budgettet for 2023 til de anførte lovbundne opgaver. 
Ansøgningen er en gentagelse af tidligere års ansøgninger om øget driftstilskud. 
 
Museet søger om 500.000 kr. (budgetværdi 475.000 kr.) i 2023 og yderligere 300.000 
kr. (budgetværdi 285.000 kr.) i 2024 og frem. 
 
Der er reserveret et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2023 som medfinansiering til en 
opgradering af museets ydre rammer, der bl.a. skaber forbindelse mellem kultur og na-
tur ved etablering af adgang til taget. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Esbjerg Kunstmuseum – forhøjelse af 
tilskud, drift 

475,0 760,0 760,0 760,0 
Områdets totale budget (i beløbet indgår tilskud 
til kunstindkøb med 234.000 kr.) 2.477,2 2.477,1 2.477,1 2.477,1 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Tilskud til Esbjerg Kunstmuseum er omfattet af generelle rammebesparelser. 
Ekstraordinære driftstilskud på hhv. 50.000 kr. og 151.100 kr. i 2021.



Esbjerg Kommune 
Kultur- og Fritidsudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
ANSØGNING OM BEVILLING AF TILLÆGSBUDGET 
 
 
På vegne af Esbjerg Kunstmuseums ledelse ansøger jeg Esbjerg Kommune om at få øget det årlige, 
ordinære driftstilskud for at sikre museets lovpligtige arbejde og et velanskrevet museum i fortsat 
udvikling. For – som det klart fremgår af budgettet for 2023 – må museets økonomiske situation 
betegnes som meget kritisk. Vi har i flere år levet højt på, at Bikubenfondens Visionspris sikrede  
vores omkostningstunge udstillinger, men nu er wunderkammer-serien slut – præmien er brugt. Og 
vi har næsten ingen midler til de lovbundne kerneaktiviteter: at arrangere udstillinger og indkøbe 
kunst til samlingen.  
 
 
Vores regnskabstal viser, at vi før de kommunale nedskæringer i 2014 anvendte 920.000 kr. af 
vores ordinære offentlige driftsmidler til disse to museale hovedaktiviteter mod kun 96.500 i 2021 
– dvs. hele 823.500 kr. færre (se bilag, grafen Hovedaktiviteter). Et lignende beløb er konsekven-
sen af især kommunale nedskæringer siden 2015 (2%+14%+3%. Stat: 2%+2%+2%+2%). Når 
man fremskriver de offentlige driftstilskud fra 2014 med et årligt gennemsnit på 2%, bliver 
resultatet en manko på 833.000 på driften (se bilag, grafen Driftstilskud). 
 
 
Vi ansøger derfor om at få øget driftstilskuddet med 500.000 kr. i 2023 og yderligere 300.000 kr. 
fra 2024 og frem. 
 
 
I budgettet for 2023 har vi kun kunnet afsætte 120.000 kr. til ovennævnte hovedaktiviteter. Med så 
få midler til vores lovbundne opgaver er vores statsanerkendelse på spil.  
Iflg. museumsloven §13 kan kulturministeren “tilbagekalde en statsanerkendelse, såfremt museet 
ikke opfylder de vilkår, som er nævnt i § 14: For at opnå og bevare tilskud skal museet opfylde 
følgende vilkår: (…) Museet skal have et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde en 
rimelig standard.” 
 
I vores kvalitetsvurdering fra 2018 udtaler Slots- og Kulturstyrelsen: ”Med faldende driftstilskud fra 
staten og særligt kommunen bliver det en væsentlig udfordring for museet de kommende år at 
opretholde den høje faglige standard for sin virksomhed.”  
 
Og museets revisor betegner ligefrem den økonomiske udvikling som “rystende. Det svarer jo til, 
at museets formidlende rolle ændres til ren kustodeaktivitet med den samling, I har.” 
 
Vi har sparet, hvor vi kan, og staben er skåret helt ind til benet (se bilag, faktaboks). Vi håber, at I 
forstår den alvorlige situation, som nedskæringerne har bragt os i.  
 
 
Med venlig hilsen, 
 
Inge Merete Kjeldgaard 
Direktør 
April 2022 
 
 
Vedl. bilag med grafer og faktabokse (1 side) 



 
 



 
FAKTA – KUNSTMUSEET

Esbjerg Kunstmuseum bidrager til brandingen af Esbjerg som kulturel oplevelsesby: 

· Esbjerg Kunstmuseum er et af landets mest eksperimenterende og innovative kunstmuseer
· Museet lancerer internationale stjernekunstnere i Danmark og får værker af dem ind i samlingen
· Mange unge kunstnere har fået deres første soloudstilling på Esbjerg Kunstmuseum 
· Esbjerg kunstmuseum er blandt de førende inden for formidling af kunst til børn
· Museet udvikler oplevelser i krydsfeltet mellem natur og kunst og mellem billedkunst og musik
· Esbjerg Kunstmuseum rækker ud til borgerne og lader dem møde kunsten, hvor de mindst venter at finde den

TILLÆGSBUDGET · BILAG

FAKTA – PERSONALE

· Museets stab har kun én person
på hver post og deltidsansatte,
hvor dette kan lade sig gøre

· Museet har ingen lønudgifter til
administration

· Bogholderiet er outsourcet 
til museets revisionsselskab
Deloitte

Staben består af: 
1 direktør/chefadministrator/
kurator/forsker/projektleder/
udstillingsarkitekt 
1 museumsinspektør/
kurator/forsker/projektleder/
udstillingsarkitekt/ansvarlig for PR
og kommunikation
1 museumsinspektør/
samlingsansvarlig/formidler/
projektleder/ansvarlig for
partnerskaber 
1 forvalter/tekniker/
håndværker/pedel 
1 rengøringsassistent 20/37 
1 kustode /ansvarlig for
overvågning/billetsalg/informa-
tion/telefonomstilling/butik:
arbejdet udføres af flere
personer, der afløser hinanden: 
1 kustode 20/37 i skånejob og 3
timelønnede. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Vadehavets Formidlerforum 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Vadehavets Formidlerforum søger om tilskud fra de 4 vadehavskommuner Fanø, 
Tønder, Varde og Esbjerg til aflønning af koordinator for udvikling af aktiviteter og 
formidling.  
 
Samlet årligt behov fra kommunerne 283.000 kr. hvoraf Esbjerg Kommunes andel er 
opgjort til 155.650 kr. inkl. tilskudsmoms (budgetværdi 143.200 kr.). 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilskud til Vadehavets 
Formidlerforum, drift 

143,2 143,2 143,2 143,2 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Vadehavets Formidlerforum har fået tilskud fra Esbjerg Kommune i 2017 på 137.500 kr. 
i 2018 på 140.200 kr. 2019 på 143.200 kr. og i 2020 på 143.200 kr. inkl. tilskudsmoms. 



Kommunale tilskud 2023 2024 2025 2026

Varde Kommune                67.920,00 kr.                67.920,00 kr.                67.920,00 kr.                67.920,00 kr. 

Esbjerg Kommune             155.650,00 kr.             155.650,00 kr.             155.650,00 kr.             155.650,00 kr. 

Fanø Kommune                19.810,00 kr.                19.810,00 kr.                19.810,00 kr.                19.810,00 kr. 

Tønder Kommune                39.620,00 kr.                39.620,00 kr.                39.620,00 kr.                39.620,00 kr. 

I alt             283.000,00 kr.             283.000,00 kr.             283.000,00 kr.             283.000,00 kr. 

AKTIVITETER

Netværk

Kompetenceudvikling                50.000,00 kr.                50.000,00 kr.                50.000,00 kr.                50.000,00 kr. 

Deltagelse i internationalt samarbejde                33.000,00 kr.                33.000,00 kr.                33.000,00 kr.                33.000,00 kr. 

Udvikling af ny formidling

Mit Vadehav                50.000,00 kr.                50.000,00 kr.                50.000,00 kr.                50.000,00 kr. 

Tværfaglige projekter                50.000,00 kr.                50.000,00 kr.                50.000,00 kr.                50.000,00 kr. 

Synlighed 

Synlighedsindsats                25.000,00 kr.                25.000,00 kr.                25.000,00 kr.                25.000,00 kr. 

Formidling af resultater fra projekter                25.000,00 kr.                25.000,00 kr.                25.000,00 kr.                25.000,00 kr. 

Bæredygtighed

Code of Conduct                40.000,00 kr.                40.000,00 kr.                40.000,00 kr.                40.000,00 kr. 

Revision                10.000,00 kr.                10.000,00 kr.                10.000,00 kr.                10.000,00 kr. 

I alt             283.000,00 kr.             283.000,00 kr.             283.000,00 kr.             283.000,00 kr. 

Budget for Vadehavets FormidlerForum 2023-2026



 

VADEHAVETS FORMIDLERFORUM – Formidling i verdensklasse 

 

Til byrådene i de fire vadehavskommuner 

 

           Tønder, d. 6.4.2022 

Ansøgning om støtte til VFF for perioden 2023-2026 

Vadehavets Formidlerforum (VFF) har over 13 år opbygget et professionelt arbejdsfællesskab mellem de 

mange natur- og kulturformidlingsinstitutioner, der arbejder professionelt med formidling og undervisning 

af vores fælles Vadehavsregion. Parterne er mange og bidrager med specialviden fra forskellige dele af 

vores fælles natur/kulturhistorie: naturcentre, museer, kommuner og biblioteker. På de årlige fællesmøder 

samles typisk 30-40 formidlere, og temagrupper arbejder løbende på udvikling af undervisningsmateriale 

og formidlingstiltag, der ikke ville kunne løftes af enkelte institutioner alene. 

 

Udviklingen af fælles projekter til glæde for regionens uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner, borgere 

og turister havde i mange år stået højt på de enkelte aktørers ønskeliste, og forud for etableringen af 

Nationalpark Vadehavet trådte man sammen og dannede VFF. Samarbejdet er enestående i Danmark og 

beror på en udpræget grad af fælles ånd, tillid, samarbejde og deling af viden og udvikling af 

formidlingsmateriale. Noget man i andre nationalparkområder ser med beundring på og som man ikke kan 

presse ned over selvstændige institutioner, der mange steder ser hinanden som konkurrenter.  

 

Med VFF har vi i Vadehavet opbygget en fælles forståelse for opgaven med at gøre vores børn, unge og 

voksne borgere stolte og mere vidende om deres hjemegn. De fælles opgaver i VFF løses af institutionernes 

medarbejdere, der bidrager med timer og kreativitet, men da kommunerne efter de første år, sammen 

med Friluftsrådet og Nationalpark Vadehavet, kunne rejse finansiering til ansættelsen af en koordinator for 

den voksende projektportefølje, blev udviklingen sikret og yderligere professionaliseret. Netværket kunne 

herefter ikke blot dele viden og idéer, men havde nu ressourcer til at løfte egentlige fælles projekter, der 

for alvor satte Vadehavsregionen på landkortet. Vi har herigennem også kunne matche vores tyske og 

hollandske kolleger, der nok er stærke, men som ikke udvikler større projekter i fællesskab, som vi har 

kunnet i en årrække.  

 

Den seneste projektperiode og finansiering af denne udløb 31. december 2020. Derfor ansøger VFF om 

midler hos de fire vadehavskommuner. Vi ønsker at fastholde samarbejdet omkring den tværkommunale 

formidling af Vadehavet i form af udvikling af nye projekter. Det fremsendte budget er således udtryk for et 

ønske om at kunne arbejde med projekter og indhold, der leveres af institutionernes medarbejdere i et 

fagligt fællesskab, men som forudsætter økonomisk tilskud. Det vil også give VFF mulighed for at søge 

midler fra Nationalpark Vadehavet og eksterne fonde. VFF er et fagligt netværk, der giver mere end det 

koster.  

 

På vegne af koordineringsgruppen for Vadehavets Formidlerforum 

 

                                                                                                                                                                  
                                          Anne Marie Ludvigsen 

      Museumsinspektør i Museum Sønderjylland og formand for VFF 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Fiskeri- og Søfartsmuseet – diverse driftstilskud  
 
2. Beskrivelse af forslag 
Fiskeri- og Søfartsmuseet søger om tilskud til skoletjenestetilbud i samarbejde med 
Myrthue samt en række éngangstilskud i 2023 (budgetværdi i parentes): 

a) Forhøjelse af tilskud/dækning af forventet underskud i 2023: 275.000 kr. 
(261.300 kr.) 

b) Nyskiltning og ombygning i akvarierne: 200.000 kr. (190.000 kr.) 
c) Forskningsprojekt Danmarks Fiskerihistorie: 300.000 kr. (285.000 kr.) 
d) Etablering af ny skoletjenestetilbud: 750.000 kr. (712.500 kr.) 
e) Etablering af ny samlingsudstilling: 500.000 kr. (475.000 kr.) 

 
Ad a 
Museets budget er på udgiftssiden fremskrevet med 2 %, mens egne indtægter fasthol-
des på 2022-niveau. Museet har sammenlignet prisen for entré med éntre på andre kul-
turinstitutioner og ser ingen mulighed for at regulere på denne. 
 
Ad b) 
Nyindretning af akvarierne og formidlingen heraf med udgangspunkt i at gøre gæsterne 
bevidst om livet i havene omkring os, om vores, naturens og især klimaets afhængighed 
af havet samt den indflydelse vi som mennesker og samfund har på havet (også ansøgt 
sidste år). 
 
Ad c) 
Museet forventer at indlede et samarbejde med Sydvestjyske Museer om projektet, 
hvor der ønskes tilknyttet en ph.d.-studerende 
 
Ad d) 
Museet har p.t. ikke tilbud om omvisninger, laboratorieundervisning eller andre tilbud til 
uddannelsesinstitutioner og kan derfor ikke være det eksterne læringsmiljø, som mange 
uddannelsesinstitutioner ønsker, at vi skal være. 
Den ny skoletjeneste skal dække hele museets virke, dvs. udover akvarie-delen også 
Vester- og Vadehaves righoldige kultur- og naturhistorie samt Esbjergs udvikling fra fi-
skerihavn til offshore-by med fokus på den grønne omstilling. 
Skoletjenestetilbuddet ønskes oprettet i samarbejde med MYRTHUE, som kan bistå med 
udviklingen og varetagelsen af nye pædagogiske formidlingstilbud. 
Der søges om tilskud i en 3-årig udviklingsperiode 2023-2025. Det ansøgte beløb dæk-
ker 2 stillinger på 25 timer/uge placeret på hhv. MYRTHUE og Fiskeri- og Søfartsmuseet 
samt nødvendige udgifter i forbindelse med medarbejderhold.  
 
Ad e) 
Der søges om delfinansiering til ny samlingsudstilling i museets Danmarkshal. Udstillin-
gen tager udgangspunkt i museets ansvarsområder og i museets samling af både kul-
tur- og naturhistoriske genstande. Udstillingen forventes åbnet i 2024, og der er bud-
getteret med et samlet budget på ca. 5 mio. kr.  
Det er nødvendigt at få økonomien bag på plads i 2023, og en kommunal medfinansie-
ring vil gøre det nemmere at opnå fondsmidler. 
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Fiskeri- og Søfartsmuseet – diverse 
tilskud, drift  

1.923,8 712,5 712,5 0,0 
a) Forhøjelse af tilskud/dækning af forven-

tet underskud 
261,3 0,0 0,0 0,0 

b) Nyskiltning og ombygning i akvarierne 190,0 0,0 0,0 0,0 

c) Forskningsprojekt Danmarks Fiskerihi-
storie 

285,0 0,0 0,0 0,0 

d) Etablering af ny skoletjenestetilbud 712,5 712,5 712,5 0,0 

e) Etablering af ny samlingsudstilling 475,0 0,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget 3.658,0 3.657,9 3.657,9 3.657,9 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Tilskud til Fiskeri- og Søfartsmuseet er omfattet af generelle rammebesparelser. 
Anlægstilskud på 240.700 kr. i 2021 til renovering/opgradering af legeplads.



 
 
 
Ansøgning om fælles skoletjenestetilbud mellem MYRTHUE og Fiskeri- og Søfartsmuseet 
 
 
BAGGRUND: 
 
Fiskeri- og Søfartsmuseet var blandt de første i Danmark til at have med en skoletjeneste - et 
tilbud, hvor børn og unge fra hele landet kunne komme og lære om Vester- og Vadehavet og dets 
dyre- og planteliv.  
 
På baggrund af besparelser og stadigt stigende behov for indtjening er dette tilbud over årene 
gradvist blevet reduceret, og i begyndelsen af 2022 måtte museet nedlægge den sidste stilling på 
området grundet behov for besparelser på lønudgifter, da disse oversteg de 
indtjeningsmuligheder, som stillingen indbragte. Hertil kom, at stillingen ikke havde den 
nødvendige fleksibilitet ift. at bedrive skoletjeneste på en tilfredsstillende måde. 
 
Dette betyder, at Fiskeri- og Søfartsmuseet pt. ikke har tilbud om omvisninger, 
laboratorieundervisning eller andre tilbud til undervisningsinstitutioner, som ønsker at besøge 
museet, selvfølgelig til ærgrelse for såvel de uddannelsesinstitutioner, der ønsker at komme på 
besøg som for museet selv. Dette betyder nemlig, at vi ikke kan bidrage til, at kommende 
generationer får den indsigt i havet og havets kulturer, som vi ønsker at bibringe dem, og at være 
det eksterne læringsmiljø, som mange uddannelsesinstitutioner – særligt i Esbjerg og omegn – 
ønsker, at vi skal være. 
 
 
FORMÅL: 
 
Med etableringen af en ny skoletjeneste ønsker vi dels at have et pædagogisk tilbud for børn og 
unge, men også at gentænke denne således, at vores skoletjeneste ikke alene - som det har været 
tilfældet i senere år - dækker over akvarie-tilbud, men over hele museets virke, som udover 
akvarie-delen også spænder over Vester- og Vadehavets righoldige kultur- og naturhistorie samt 
Esbjergs egen udvikling fra fiskerihavn til offshore-by med fokus på den grønne omstilling. 
 
På baggrund af de gode samarbejdserfaringer mellem Sydvestjyske Museer og MYRTHUE, ønsker 
vi i samarbejde med MYRTHUE at etablere et eksternt læringsmiljø, hvor erfarne pædagogiske 
kræfter fra MYRTHUE kan bistå museet med udviklingen og varetagelsen af nye pædagogiske 
formidlingstilbud til glæde og gavn for Esbjergs børn og unge. På baggrund heraf ansøges om 
midler til en formidlerstilling på 25 timer/uge i en tre-årig udviklingsperiode, som tilføres 
MYRTHUE. 
 
 



Idet MYRTHUE kun må varetage formidling for Esbjerg Kommunes folkeskoler, stiller et 
samarbejde dog museet vanskeligt ift. de mange henvendelser, som museet får fra skoler og 
undervisningsinstitutioner i resten af landet, og som årligt (2021) indbringer museet en 
egenindtægt på 185.000 kr.  
 
Museet ansøger derfor tillige om midler til en formidlerstilling i en tre-årig periode på 25 
timer/uge placeret på museet. De to formidlere udgør et formidlingsteam, som sammen udvikler 
formidlingstilbuddene. Dette bakket op af ledelse og medarbejdere fra både museet og MYRTHUE. 
Teamet kan sammen tage imod Esbjerg Kommunes folkeskoler. Det vil dog kun være den af 
museet ansatte formidler, der tager imod udenbys skoler og privatskoler.  
En tre-årig projektperiode vil give museet mulighed for at udvikle sin skoletjeneste til et 
kommercielt tilbud, der kan hvile i sig selv i tråd med, at museets generelle udviklingsstrategi 
bærer frugt.  Det er i den forbindelse vores ønske, at samarbejdet mellem MYRTHUE i forlængelse 
heraf kan fortsætte og udvikles efter den endte projektperiode. 
 
LOKALITET: 
 
Fiskeri- og Søfartsmuseet, inde som ude, og ligeledes medtænkes de lokaler, som MYRTHUE og 
Fiskeri- og Søfartsmuseet får i Lanternen på Esbjerg Strand, idet disse vil udgøre en oplagt 
platform for fælles samarbejde ift. formidling af havets og havnens liv. 
 
HVOR MEGET? 
 
Fiskeri- og Søfartsmuseet ansøger om 750.000 kr. årligt i en 3-årig udviklingsperiode 2023-2025. 
Midlerne dækker 2 x stilling på 25 timer/uge placeret på hhv. MYRTHUE og Fiskeri- og 
Søfartsmuseet samt nødvendige udgifter i forbindelse med medarbejderhold. 



 

NOTAT - Budgetforslag 2023 

Driftsønsker 

Forslag til budget 2023 er forsigtigt og tentativt under henvisning til de uforudsigelige tider, som vi pt. lever 

i mht. corona og krig i Europa, der fører til et gæste- og turismemønster, der endnu er ukendt, og stigende 

råvarepriser, som også forventes at påvirke museets drift.  

Budgetforslag 2023 er en fremskrivning af revideret budget for 2022 med 2% på udgiftssiden samt de 

offentlige tilskud, mens egne indtægter fastholdes på 2022-niveau. Dette betyder, at der fremkommer et 

driftsunderskud på kr. 275.000, som søges dækket af Esbjerg Kommune. Sammenligner man museets entre 

for voksne på kr. 150,- med entre på andre kulturinstitutioner er det ikke muligt at regulere på denne, og da 

museet endnu ikke har kunnet gennemføre de ønskede udviklingstiltag, vil et øget besøgstal heller ikke 

være sandsynligt. Derfor fastholdes egne indtægter på 2022-niveau. 

Der fastholdes en indtægt på 183.000 kr. på lærings- og formidlingstilbud i forventning om, at Esbjerg 

Kommune bevilger midler til udvikling af undervisningstilbud i samarbejde med Myrthue – Formidling og 

læring. 

Det er museets håb, at en ekstra driftsbevilling i 2023 vil kunne hjælpe museet i gang, således at generel 

kendskab til museet øges og derigennem øget besøgstal, som kan sikre museets drift fremadrettet. 

 Anlægsønsker 

Ny samlingsudstilling 

Med udgangspunkt i den af bestyrelsen vedtagne strategi for museet 2022-2026 anmoder museet om en 

øget bevilling til etablering af ny samlingsudstilling i museets Danmarkshal. Udstillingen tager udgangspunkt 

i museets ansvarsområder og den samling af genstande museet har – både kultur- og naturhistoriske 

genstande. Udstillingen forventes at åbne i 2024, men allerede i 2023 er det nødvendigt at have økonomien 

bag på plads og en bevilling fra Esbjerg Kommune vil alt andet lige gøre det nemmere at få større fonde til 

at hjælpe til. 

Det samlede budget for udstillingen vil være omkring 5 mil. kr. og med en bevilling fra Esbjerg kommune er 

den kommende fundraising godt i gang. 

Der søges om       kr. 500.000 

Ny akvarieudstilling 

Museet vil også i 2023 arbejde med nyindretning af akvarierne samt formidlingen heraf med udgangspunkt 

i ”havdannelses-tanken”. Havdannelses-tanken er at bibringe befolkningen bevidsthed om livet i havene 

omkring os, om vores, naturens og især klimaets afhængighed af havet samt den indflydelse vi som 

mennesker og samfund har på havet. 

Til nyskiltning og ombygning i akvarierne søges om    kr. 200.000 

Forskningsprojekt Danmarks Fiskerihistorie 

Museet forventer at indlede et samarbejde med Sydvestjyske Museer om et forskningsprojekt med titlen 

Danmarks Fiskerihistorie. Til projektet ønskes tilknyttet en p.hd-studerende. 

Til projektet søges om      kr. 300.000 
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1. Esbjerg Sangakademi – forhøjelse af tilskud, drift 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Esbjerg Sangakademi søger forhøjelse af årligt driftstilskud til 350.000 kr. pga. de 
ændrer kurs. 
 
Esbjerg Sangakademiet har tidligere haft base i de to elitekor Treenighedens Drenge- og 
Mandskor og Konservatoriets Pigekor og primært understøttet disses gode arbejde. I de 
allerseneste år har der været igangsat nogle projekter med et bredere sigte, en 
morgensangsapp til folkeskoler og Sangglad Børnehave til daginstitutionsområdet. Disse 
initiativer har været sænket af Corona og er ikke slået bredt igennem endnu. 
 
Kursen ændres med: 
• en ny bestyrelse med bredere repræsentation i kommunens korliv, 
• nye vedtægter med en ændret forståelse af formålet, dvs. mulighed for sang og kor, 
både bredde og elite for alle borgere i kommunen 
• Sikring af fødekæden fra de yngste sangglade til konservatoriet 
• Udvidelse af kredsen af kor, som Sangakademiet samarbejder med 
• et styrket samarbejde med Kulturskolen 
• Et nyt navn, der bedre udtrykker, at dette er et Sangkraftcenter og ikke en 
Uddannelsesinstitution 
 
Dette bevares: 
• Samarbejdet med de to oprindelige kor bag Sangakademiet 
• Samarbejdet med Sangens Hus 
• Morgensang i Esbjerg Festuge 
 
Dette falder bort: 
• Direkte støtte til de to oprindelige kors drift, der arbejdes på en anden model for 
finansiering af undervisning i korene, så flere kor kan tilgodeses. 
 
Kommende nye opgaver: 
• Kompetenceløft for sang i daginstitutioner og folkeskoler fortsættes, men i større skala 
• Samarbejdsprojekter for kor i Esbjerg kommune 
• Enkeltstående projekter fx sang i udsatte boligområder, sang på væresteder, sang på 
videregående uddannelser, sang på virksomheder, sang for stressramte 
 
Driftstilskuddet i 2023 er på 197.200 kr.(budgetværdi) der søges om forhøjelse på 
145.800 kr. (budgetværdi), så deres driftstilskud årligt vil blive 343.000 kr. 
(budgetværdi). 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forhøjelse af driftstilskud til Esbjerg 
Sangakademi, drift 

145,8 145,8 145,8 145,8 

Områdets totale budget 197,2 197,2 197,2 197,2 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen. 



 

  

 

   
 

Ansøgning om kommunalt tilskud til Esbjerg Sangakademi 
Esbjerg Sangakademi vil ændre kurs. Sangakademiet har tidligere haft base i de to elitekor 

Treenighedens Drenge- og Mandskor og Konservatoriets Pigekor og primært understøttet disses 

gode arbejde. I de allerseneste år har der været igangsat nogle projekter med et bredere sigte, en 

morgensangsapp til folkeskoler og Sangglad Børnehave til daginstitutionsområdet. Disse initiativer 

har været sinket af Corona og er ikke slået bredt igennem endnu.  

Kursen ændres med:  

• en ny bestyrelse med bredere repræsentation i kommunens korliv,  

• nye vedtægter med en ændret forståelse af formålet, dvs. mulighed for sang og kor, både 

bredde og elite for alle borgere i kommunen 

• Sikring af fødekæden fra de yngste sangglade til konservatoriet 

• Udvidelse af kredsen af kor, som Sangakademiet samarbejder med 

• et styrket samarbejde med Kulturskolen 

• Et nyt navn, der bedre udtrykker, at dette er et Sangkraftcenter og ikke en 

uddannelsesinstitution  

Dette bevares: 

• Samarbejdet med de to oprindelige kor bag Sangakademiet  

• Samarbejdet med Sangens Hus 

• Morgensang i Esbjerg Festuge 

Dette falder bort:  

• Direkte støtte til de to oprindelige kors drift, der arbejdes på en anden model for 

finansiering af undervisning i korene, så flere kor kan tilgodeses.  

Kommende nye opgaver: 

• Kompetenceløft for sang i daginstitutioner og folkeskoler fortsættes, men i større skala 

• Samarbejdsprojekter for kor i Esbjerg kommune 

• Enkeltstående projekter fx sang i udsatte boligområder, sang på væresteder, sang på 

videregående uddannelser, sang på virksomheder, sang for stressramte 

 

Vi ansøger derfor om et tilskud på 350.000,- kr. 

På bestyrelsens vegne 

Inger Moltesen Fogh 

 



 

  

 

   
 

Bestyrelsens fremtidige sammensætning: 

Inger Moltesen Fogh, Kulturskolen, herunder rep. for skolekor. Formand  

Jonas Hunt Nørgaard Sørensen , domkantor Ribe, repræsentant for Catharinæ Kirkes drengekor og 

domkirkens pigekor. Næstformand  

Leif Pedersen, repræsentant for Esbjerg Ensemble 

Knud Erik Nordby, repræsentant for Treenighedskirkens Drenge- og Mandskor, samt Konservatoriets 

Pigekor 

Peter Møller Nielsen, repræsentant for amatørkor 

NN Organist, repræsentant for børnekor uden optagelsesprøve ved kirker,  

Mark Mikkelsen, repræsentant for erhvervslivet i Esbjerg 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. FLAGS – tilskud til projekt Flags Academy 2023-2025, drift 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Flags søger om tilskud til forlængelse af iværksætterprojekt i Esbjerg.  
 
Projektet blev indledningsvist finansieret som et pilotprojekt af KUUF, Johan Hoffmann, 
Business Esbjerg, Royal Unibrew og Billetlugen for at afsøge behovet blandt unge og 
den generelle interesse for denne slags initiativ i byen. Pilotprojektet er evalueret, og 
erfaringer og feedback fra de unge er indarbejdet i projektbeskrivelsen. 
 
Flags arbejder målrettet på at højne udbuddet og styrke kvaliteten af kulturelle aktivite-
ter, som inspirerer, styrker og engagere unge. Både gennem seminarer og aktiveringer, 
og ved at indbyde, opfordre og styrke de unges tro på egne evner, så de føler sig rustet 
til og selvsikre ved at skabe egne events.  
Nogle unge vil springe direkte ud som iværksættere, mens andre vil vælge en uddannel-
se. Fælles for alle er, at de gennemgår et forløb mod at blive fremtidens kulturskabere i 
Esbjerg. Målet er, at de vil bidrage til at højne det kulturelle udbud og skabe efter-
spørgsel på kvalificeret arbejdskraft til Esbjerg som oplevelses- og kulturby.    
 
Projektforløbet består af to dele:  
 
1) Flags Academy 
Her arbejdes med talentudvikling af 25 unge (18 – 30 år) ildsjæle, som brænder for kul-
tur og oplevelser indenfor musik, sport, natur/udeliv og scenekunst. De unge mødes i et 
fællesskab, hvor deres kompetencer inden for events og iværksætteri udvikles og styr-
kes, mens deres netværk udvides markant. 
I det 10 måneder lange program indgår 8 seminarer (bl.a. oplæg fra nogle af kulturdan-
marks eksperter, praktiske oplæg om proces- og projektstyring, ideudvikling samt wor-
kshops og besøg på venues), aktiveringer (praktisk erfaring ved at deltage i afvikling af 
events under kyndig vejledning af koncertarrangør eller lokal produktionspartner fx Mu-
sikhuset, Tobakken, Business Esbjerg), workshops (bl.a. booking, produktion, salg/mar-
keting), sociale aktiviteter (deltagerne lærer hinanden at kende) og hele forløbet kulmi-
nerer med afviklingen af holdets Flag event. 
Indholdet og forløbet bygger på 3 grundlæggende fokusområder, der tilsammen klæder 
talenterne bedst muligt på til fremtiden som kulturskabere: kompetencer, relationer og 
produktion. 
 
2) Flags Club 
En eventserie, der udforsker og udfordrer byens forventninger til oplevelser.  
Flags Club events er en effektiv måde at kvalitetssikre og kontrollere de rammer, som 
talenterne aktiveres i som en del af deres udvikling med praktisk erfaring. Flags Acade-
my forventes at yde et produktionsbidrag til Flags Club, men samtidig inviteres det lo-
kale erhvervsliv ombord i Flags som samlende platform for styrkelse af ungdommen og 
søsætning af fremtidens flagskibe i Esbjerg. Den fulde finansiering af Flags Club opnås 
således gennem partnerskaber og betalende medlemmer fra erhvervslivet, og Flags 
Club events er også en måde at genaktivere bidragsyder til Flags Academy fx fonde, op-
lægsholdere, mentorer, venues, kommune, alumner og en række andre aktører for der-
ved at fastholde interessen for Flags og Esbjerg som kultur- og oplevelsesby generelt. 
 
Der søges om 350.000 kr. årligt i udbetalingsværdi (322.000 kr. i budgetværdi) 
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Medvirker til at opfylde vision 2025 ved at skabe et udviklende og mangfoldigt kultur-
miljø.  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilskud til Flags Academy, drift 322,0 322,0 322,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen
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Fra: Tobias Kippenberger <tobias@smashbangpow.dk> 
Sendt: 1. august 2022 12:57
Til: Birtha Schmidt. BS <bs@esbjerg.dk>
Cc: Ulla Visbech. UVI <uvi@esbjerg.dk>
Emne: Re: Flags 2022 - ansøgning om tilskud
 
Kære Birtha og Ulla
 
Hermed rettes ansøgning om tilskud fra Esbjerg Kommune på kr. 350.000 årligt i
perioden 2023-2025 til projektet Flags.
 
Som ansøgning herom vedhæftes følgende dokumenter:
1. Projektbeskrivelse
2. Evalueringer af sæson 1 (uddrag + link)
3. Programjusteringer
4. Målsætninger
5. Budget, projektperiode
6. Årsbudget (specificeret)
 
Der er yderligere ansøgt om følgende tilskud per dd.:

100.000 kr. fra KUUF (tilsagn for 1 år)
200.000 kr. fra Johan Hoffmann Fonden (afslag, grundet prioriteringer)
50.000 kr. fra ObbekjerFonden (afslag, grundet formål)

 
Der forventes yderligere ansøgning om tilskud hos følgende fonde:

Claus Sørensen Fonden
Lida og Oskar Nielsens Fond
Esbjerg Fonden
Alice og Tage Sørensen Fond
Henning G Kruse fond 
De Frie Erhvervs Investeringsfond i Esbjerg
Esbjerg Ugeavis' Fond

 
Lad mig endelig vide, hvis ansøgningen er mangelfuld eller I ønsker yderligere
afklaring?
 
Alt godt,
Tobias
 
__

KIND REGARDS,   
TOBIAS KIPPENBERGER
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
tobias@smashbangpow.dk
+45 31 25 24 66

mailto:bs@esbjerg.dk
mailto:bs@esbjerg.dk
mailto:tobias@smashbangpow.dk
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Flags Academy 2023-25

Flags er en kulturel platform med oplevelser
i højsædet og unge som omdrejningspunkt.

Her mødes unge i et særligt fællesskab, på
tværs af musik, sport, udeliv og scenekunst,
med en fælles passion for at skabe store
øjeblikke i Esbjerg.

Flags og partnerne bag har i sin første
sæson 2021/2022 oplevet stor tilslutning og overvældende positiv feedback fra
deltagerne. På den baggrund ønsker Flags at indgå i et samarbejde med Esbjerg
Kommune i form af økonomisk medfinansiering til at fortsætte og videreudvikle
Flags i en 3-årig periode fra 2022 - 2025.



Flags Academy 2023-25

Flags er kommet forrygende fra start i
Esbjerg med stor bevågenhed, tilfredse
partnere og fremragende evalueringer fra de
deltagende unge (med en gennemsnitlig
rating på 8,3 ud af 10).

Vi ønsker derfor at forlænge initiativet
med yderligere 3 sæsoner og
understøtte den mission, som er blevet
finpudset undervejs i sæson 1 med
værdifulde erfaringer og inputs fra alle
involverede.

Projektet blev indledningsvist
finansieret som en slags pilotprojekt af
KUUF, Johan Hoffmann og Business
Esbjerg, Royal Unibrew og Billetlugen
for at afsøge behovet blandt unge og
den generelle interesse for denne slags
initiativ i byen.

Første sæson har således været en
prøvekørsel af program, indhold,
format og potentiale for projektet, som
har givet os en række nyttige erfaringer
samt værdifuld feedback fra de unge.
Eksempelvis har deltagerne
efterspurgt flere møder og sociale
aktiviteter, samt at planlægningen af
fælleseventet får mere faste rammer,
hvilket er blevet indarbejdet i
nærværende projektbeskrivelse.

Projektet har en overordnet
målsætning om at sætte Esbjerg på
det kulturelle landkort, men bygger på
to indsatsområder med hver sit
underliggende formål:



Flags Academy 2022-2025

I Flags Academy arbejder vi med
talentudvikling af unge ildsjæle, som
brænder for kultur og oplevelser. 25
ligesindede mødes i et helt særligt
fællesskab, som opstår gennem 17
dage sammen, fordelt på 10 måneder.

AKTIVITETER

Forløbets aktiviteter løber over en 10 måneders periode fra februar til november i
henholdsvis 2023, 2024 og 2025.

8 Seminarer
På hvert forløb afholdes 8 seminarer med en sammensat vifte af relevant indhold:

- inspirerende oplæg fra nogle af Kulturdanmarks dygtigste eksperter
- praktiske oplæg om proces- og projektstyring, idéudvikling og -kultivering
- brainstorms og workshops med konkrete cases
- integreret opstart af mentorforløb og gruppearbejde med Flag-event
- vi besøger 8 forskellige venues i løbet af seminarerne (på sæson 1 var

deltagerne forbi Musikhuset, Tobakken, Dokken, Myrthue, etc.)

4 Aktiveringer - Flags Club (se særskilt beskrivelse)
Talenterne får uvurderlig praktisk erfaring, når de er med til at afvikle 4 events under
kyndig vejledning af én af landets største koncertarrangører samt lokale
produktionspartnere, såsom Tobakken, Musikhuset og Business Esbjerg.

3 projektcaféer - med lokal facilitator
Ud fra talenternes interesser og kompetencer sammensættes 5 styregrupper til deres
fælles Flag-event. Hver gruppe matches med en fagspecialist, som bistår med
sparring igennem hele forløbet frem mod eventet. Hertil afholdes 3 projektcaféer med
en lokal facilitator. Formålet er at understøtte det sociale fokus samt at give de unge
mulighed for at mødes og arbejde på eventet i strukturerede rammer.

2 fredagsbarer – med alumner
Sociale aktiviteter er essentielle for fastholdelse, så talenterne lærer hinanden at
kende og kan arbejde effektivt sammen. Vi afholder derfor 2 fredagsbarer per forløb,
hvor 2-3 alumner aktiveres som med-arrangører og bedes stå for indhold og afvikling.



Flags Academy 2022-2025
1 Flag event
Hele forløbet kulminerer med afviklingen af holdets Flag event – hvor talenterne har
produceret, markedsført og afvikler et fælles projekt gennem forløbets 10 måneder.

FOKUSOMRÅDER

Indholdet og forløbet bygger på 4 grundlæggende fokusområder, der tilsammen
klæder talenterne bedst muligt på til fremtiden som kulturskabere.



Flags Academy 2022-2025

Flags Club er en eventserie, der udforsker og
udfordrer byens forventninger til oplevelser,
rammer og indhold, som kan præsenteres
overfor et eventyrlystent publikum.

Disse events tjener 3 formål, som går på
tværs af Flags Academy og øvrige interesser i
udvikling og styrkelse af Esbjerg som Kultur-
& Oplevelsesby.

Flags Academy forventes at yde et
produktionsbidrag til Flags Club som led i
talenternes aktivering og praktiske erfaring –
men den fulde finansiering af Flags Club opnås gennem partnerskaber og betalende
medlemmer fra erhvervslivet.



Flags Academy 2022-2025

Flags faciliteres i et tæt samarbejde mellem smash!bang!pow! og VOLCANO, som
også stod bag den første sæson af projektet.

Det er dog nødvendigt med en stærkere, lokal forankring af projektet, og der
planlægges derfor en række strategiske indsatser for projektets næste fase.

STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER FOR SÆSON 2-4
1. Stærkere kobling med lokale uddannelser
2. Omstrukturering af ejerskab
3. Økonomisk bæredygtig forretningsmodel
4. Alumneprogram

Stærkere kobling med lokale uddannelser
Flags-forløbene vil i den kommende fase opsøge en tættere kobling til Esbjergs
eksisterende uddannelser, herunder SDUs Sport & Event-bachelor samt
Serviceøkonomuddannelsen (EASV). Koblingerne kan bl.a. bestå i:

● Booking af undervisere fra skolerne til Flags Academy
● Medarrangører af Club-event



Flags Academy 2022-2025
● Fælles markedsføringskampagner

Vi vil sikre koordinering og synergier med Education Esbjerg., der i forvejen fungerer
som bindeled mellem studerende, uddannelser, virksomheder og kommune.
Samarbejdet med Education Esbjerg skal sikre, at Flags indgår i markedsføringen af
Esbjerg som attraktiv uddannelsesby.

Omstrukturering af ejerskab
For at projektet kan forankres stærkere lokalt, bør der etableres et lokalt ejerskab.
Enten hos en nystiftet forening eller hos én af de eksisterende aktører, fx Tobakken,
Musikhuset eller Education Esbjerg.

Såfremt projektet realiseres vil det være en målsætning at overdrage ejerskabet
senest ved opstart af sæson 3.

Økonomisk bæredygtig forretningsmodel
For at sikre projektets langvarige holdbarhed, arbejdes der hen mod egenfinansiering
senest ved udgangen af sæson 4. Forretningsmodellen vil højst sandsynligt blive en
kombination af brugerbetaling til Flags Academy, sponsorater, partnerskaber og
billetindtægter fra events samt engagement hos øvrige events i byen som betalte
“frivillige” til fx at bemande madboder el.lign.

Alumneprogram
Gennem en dedikeret alumneindsats bevares relationerne blandt talenterne efter
hver sæsons afslutning. Netværket udvides på tværs af årgange og i det hele taget
styrkes fundamentet for, hvordan unge mødes og skaber oplevelser i Esbjerg.

Alumner forventes at inviteres med til udvalgte events, mens en håndfuld særligt
engagerede tilbydes en rolle som tutorer, der vil medvirke i programlægning og
afvikling af både seminarer, sociale arrangementer og Club events.

FINANSIERING I DEN ETABLERENDE FASE - 2023-2025
Et Flags Academy-forløb opererer med et budget på i alt 700.000 kr. ekskl. moms
årligt. dvs. 2,1 mio. kr ekskl. moms over tre år. Det er håbet, at Esbjerg Kommune på
baggrund af de gode resultater i år 1 vil være med til at støtte op om Flags i en 3-årig
periode fra 2023-2025 med en bevilling på 350.000 kr. årligt, dvs. i alt 1.050.000 kr. -
og dermed være med til at slå Flags fast som et tilbud, der kan understøtte
kommunens strategi og ambition om gøre Esbjerg til nationalt fyrtårn for kulturel
oplevelsesby.

Den øvrige finansiering i den etablerende fase søges dækket via filantropiske fonde
og sponsorater.



 Flags Academy 2021-2022 

 Midtvejs gennem første sæson har 22 respondenter evalueret på forløbet så vidt. 
 Tilbagemeldingerne har været yderst positive, og dannet grundlag for 
 programjusteringer til efterfølgende sæsoner. 

 ”Hvad har været det bedste ved Flags?” 
 ●  Det helt vildt fede fællesskab vi har fået igennem de forskellige møder og så alt den 

 erfaring vi har kunnet dele med hinanden 
 ●  De forskellige oplæg og foredrag vi har deltaget i og besøgende hos de forskellige 

 kulturinstitutioner. 
 ●  Klart netværket, både med alle de skønne unge mennesker men også alle de 

 kendskaber man får med folk i branchen. 
   
 Der er altså et indfriet behov for: netværk, fællesskab, inspiration, viden- og erfaringsdeling. 

 ”Hvad har du fået ud af Flags?” 
 ●  For mig har det været rigtig godt som tilflytter til Esbjerg at møde andre unge og 

 derved udvide mit netværk. At møde så mange forskellige mennesker har udvidet min 
 horisont helt vildt. 

 ●  Jeg har fået dyrebar sparring, nogen, som jeg er forpligtet overfor ifht. at føre noget ud 
 i livet og netværk 

 ●  Nye kompentencer. Ny viden. Udbygget netværk. Dybere forståelse af kultur og alt med 
 kultur/event! Mange sjove timer. 

   
 Igen, et indfriet behov for: ligesindede, sparring, ansvarsfølelse, viden, netværk 

 ”Kunne noget være anderledes?” 
 ●  Jeg tror det kunne være fedt hvis vi kom noget hurtigere igang med vores event, så vi 

 lettere kunne koble vores event sammen med de oplæg vi får 
 ●  Kortere tid mellem afviklingerne 
 ●  Måske nogle seminar uden talks bare for at mødes flere gange 
 ●  Mere tid til at snakke og planlægge med de andre flags-medlemmer om vores eget 

 event 
   
 Der er altså et udbredt ønske om: flere aktiveringer, mere tid sammen og i styregrupper, generelt 
 mere understøttelse af Flag eventets fremdrift 
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Efter et begivenheds- og lærerigt første år (2021-2022), ønskes Flags
Academy forlænget med yderligere 2 sæsoner. I den forbindelse justeres
projektets indhold ud fra feedback, evalueringer og værdifulde erfaringer
såvidt.

I dette dokument beskrives en række tilpasninger i programmet, samt
ræsonnementet og argumenterne bag.

Rekruttering
Der fokuseres på rekruttering gennem lokale partnere, i form af institutioner,
interesseorganisationer, venues, strategiske partnere og andre relevante kuratorer,
der kan tilbyde wildcards til de unge ildsjæle, som de er i berøring med til dagligt. Vi
havde stor succes med denne strategi i sæson 1, hvor vi modtog kandidater fra bl.a.
Riggen, Fanø Vesterland, 3i1-bydelsprojekt, Musikstarter, Musikhuset, Tobakken, m.fl.

Der allokeres 15 pladser på holdet til wildcards, mens de sidste 10 pladser udbydes
som open call ansøgninger, hvor vi håber at det generelle kendskab projektet er
steget gennem første år, og vi dermed kan forvente lidt flere ansøgere end de 7, der
kom ind på denne måde første år.

Implementering & styring af Flag event proces
Vægtningen mellem oplægsholdere og gruppearbejde til seminarer justeres, så der
forventes 2 oplæg til hvert seminar, og resten af tiden udnyttes til brainstorms,
workshops, gruppearbejde ifbm. Flag eventet.

Samtidig introduceres et digitalt framework til projektstyring af Flag eventet for
talenterne ved opstart af forløbet.

Sammenlægning af grupper
Vi sammenlægger mentor- og styregrupperne, for at skabe et mere fokuseret rum for
talenterne at arbejde med Flag eventet i. Sessions vil mere naturligt sættes i
kontekst til Flag eventet og gruppens udfordringer. Mentoren får mere håndgribelige
problemstillinger at hjælpe med, og kan i det hele taget assistere direkte med
produktionen af eventet.
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Det giver os også mulighed for at forudbestemme gruppernes faglighed og bede
talenterne melde sig på én af styregrupperne allerede ved optagelse på forløbet.
Således kan mentorerne rekrutters forud for opstart og grupperne kan engageres
allerede ved opstart af forløbet.

Eventcaféer
Eventcaféer vil være en integreret del af forløbet allerede fra opstart i sæson 2. Her
faciliteres intenst styregruppe-arbejde med Flag eventet. Mentorerne forventes at
deltage, foruden udvalgte tutorer fra sæsonen før. Caféerne afholdes på Riggen som
led i et tættere samarbejde og bedre udnyttelse af de ressourcer, der stilles til
rådighed for akademiet gennem Business Esbjergs partnerskab.

Aktiveringer
Praktisk erfaring vil fortsat være en hjørnesten i akademiet, men vi ønsker større
grad af kontrol og kvalitetssikring af de events, som talenterne skal være med til at
afvikle. Der laves derfor en direkte kobling til de Flags Club events, som produceres af
operatøren sideløbende med akademiet.

Aktiveringerne tjener også et socialt formål, så arbejdsopgaverne for talenterne er
ikke nødvendigvis fagligt udfordrende, snarere af lavpraktisk karakter.

Sociale elementer, tutorer & alumner
Det er blevet meget tydeligt for os, at de sociale og netværksmæssige aspekter af
Flags betyder enormt meget for talenterne. Derfor etableres fredagsbarer, hvor
talenterne kan komme hinanden ved i en mere uformelle rammer – ligesom
samværet vægtes og understreges ifht. aktiveringerne i Flags Club.

Fredagsbarerne forventes produceret og afviklet af udvalgte tutorer fra den
foregående sæson, som et led i fastholdelsen og aktiveringen af de mest
engeagerede fra år til år. Tutorerne deltager ligeledes ved eventcaféerne samt som
teamledere under aktiveringerne i Flags Club.

Øvrige alumner tilbydes en gratis plads i Flags Club i sæsonen efter deres egen
deltagelse – og vi vil løbende evaluere på muligheder for yderligere fastholdelse og
aktivering af alumner.

Målsætning, KPI’er & evalueringer
Det tilskyndes at Flags Academy får sin egen målsætning og egne KPI’er, som
succesgraden kan måles ud fra. På næste side har vi foreslået 3 målsætninger.

Fremadrettet ønskes målsætninger og KPI’er indarbejdet i løbende evaluering,
særligt fra talenterne efter hvert seminar. Et resumé af midtvejsevalueringerne
findes nederst i dette dokument.
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Vores mission indeholder 3 underliggende formål, som vi tager udgangspunkt i for at
definere målsætningen og vores succeskriterier for Flags Academy.

Succeskriterier
- 25 unge ildsjæle optaget
- Diversitet i fokus for både køn, etnicitet og kulturel forankring
- 80% fremmøde og fastholdelse gennem forløbet
- De 5 mentorer i programmet forsøges så vidt muligt forankret i Esbjerg

Succeskriterier
- 4 events afholdt som en del af det officielle program
- 4 events afholdt af de optagede talenter, udenfor det officielle program
- 1 Flag event produceret og afviklet af programmets talenter

o Målsætning om min. 200 gæster
o Målgruppe: 18-30 år, lokale unge

Succeskriterier
- 4 nyoprettede CVR-numre indenfor kultur og oplevelsesøkonomi i Esbjerg
- 10% flere ansøgere på Serviceøkonom (EASV) og Event-linierne (SDU)



Flags Academy 2023-2025
01/08/2022

Budget
Finansiering 2023 2024 2025 I alt

Fonde og sponsorer 350.000 350.000 350.000 1.050.000

Kommune 350.000 350.000 350.000 1.050.000

Finansiering i alt 700.000 700.000 700.000 2.100.000

Program 2023 2024 2025 I alt

Seminarer 364.900 364.900 364.900 1.094.700

Gruppecafeer 15.000 15.000 15.000 45.000

Fredagsbarer 8.000 8.000 8.000 24.000

Aktiveringer (Club events) 66.300 66.300 66.300 198.900

Flag event (Club finale) 58.300 58.300 58.300 174.900

Mentor & Styregrupper 87.500 87.500 87.500 262.500

Program i alt 600.000 600.000 600.000 1.800.000

Øvrige udgifter 2023 2024 2025 I alt

Creative 60.000 60.000 60.000 180.000

Marketing 20.000 20.000 20.000 60.000

Admin 20.000 20.000 20.000 60.000

Øvrige udgifter i alt 100.000 100.000 100.000 300.000

Udgifter i alt (Program + øvrige udgifter) 700.000 700.000 700.000 2.100.000

Resultat 0 0 0 0

Aktiviteter Antal Stykpris

Seminarer 8 45.613

Gruppecaféer 3 5.000

Fredagsbarer 2 4.000

Aktiveringer (Club events) 3 22.100

Flag event (Club finale) 1 58.300

Mentor- & styregrupper 5 17.500



Flags Academy 2023-25 - Årsprogram (specificeret)

Aktiviteter Stk. Stykpris Total
Seminarer 8 45.613 364.900
Gruppecaféer 3 5.000 15.000
Fredagsbarer 2 4.000 8.000
Aktiveringer (Club events) 3 22.100 66.300
Flag event (Club finale) 1 58.300 58.300
Mentor- & styregrupper 5 17.500 87.500
Seminarer m/transport 2 600.000
Transport 800
Overnatning 850
Afvikler - senior 2.500
Afvikler - junior 1.000
Alumnetutorer 3

Hold- & Programlægning Stk. Pris Beløb Events Total
Rekruttering Total
Planlægning & eksekvering 3.000 3.000 3.000
Partnerbaseret rekruttering 10 500 5.000 5.000
Survey design, konfiguration og håndtering 2.000 2.000 2.000

10.000

Holdsammensætning Total
Screening af ansøgningskemaer 2.500 2.500 2.500
Kommunikation med ansøgere: før, under, efter optagelse 5.000 5.000 5.000
Samtaler med ansøgere - produktion 1.500 1.500 1.500
Samtaler med ansøgere - transport 2 800 1.600 1.600
Samtaler med ansøgere - afvikling 2 2.500 5.000 5.000
Profilering af talenter: web + intern 2.500 2.500 2.500
Holdsammensætning 2.500 2.500 2.500

20.600

Indholdsdesign Total
Design af program, struktur og indhold 5.000 5.000 5.000

Shortlisting af oplægsholdere & mentorer 2.000 2.000 2.000

Løbende justering af indhold og program 4 2.000 8.000 8.000

Booking - venues 1.000 1.000 8 8.000

Booking - oplægsholdere 11 2.000 22.000 22.000

Booking - keynotes 5 2.000 10.000 10.000

Kontrakter, eksternt indhold 1.000 1.000 8 8.000

63.000

Hold- & Programlægning i alt 93.600

Eksternt indhold Stk. Pris Beløb Events Total
Venue Total

Lokaler 0 0 8 0

Catering 4.000 4.000 8 32.000

Transport 3.000 750 2 6.000

4.750 38.000

Indhold Total
Oplægsholdere 2 5.000 10.000 8 80.000
Transport 2 800 1.600 8 12.800
Overnatning 2 850 1.700 8 13.600

13.300 106.400

Seminarer i alt 18.050 144.400
Mentorer 5 10.000 50.000 50.000
Eksternt indhold i alt 194.400

Programafvikling Stk. Pris Beløb Events Total



Seminarer - produktion & afvikling Total
Pre-produktion med venues og oplægsholdere 1 1.500 1.500 8 12.000
Transport - afviklere 2 800 1.600 8 12.800
Overnatning - afviklere 2 850 1.700 8 13.600
Afvikling - SBP 1 2.500 1.250 8 10.000
Afvikling - Volcano 1 2.500 2.500 8 20.000

8.550 68.400

Flag event - planlægning Total
Forberedelse af workshops og gruppearbejde 1.500 1.500 8 12.000
Facilitering af workshops og gruppearbejde 1.500 1.500 8 12.000
Dannelse af styregrupper 2.000 2.000 2.000
Pædagogisk ansvar, kommunikation, processtyring 1.000 1.000 8 8.000

34.000

Talentpleje Total
Fremmøde-service (kalender, mails, reminders) 500 500 8 4.000
Engagement & fastholdelse (samtaler, community) 500 500 8 4.000
Oplægsmaterialer, opsamlinger 500 500 8 4.000
Fagligt materiale - Den Lille Projektleder 25 140 3.500 3.500
T-shirts til aktiveringer, et al. 25 200 5.000 5.000
Spørgeskemaer, evalueringer 500 500 8 4.000

10.500 24.500

Programafvikling i alt 19.050 126.900

Mentoring & styregrupper Stk. Pris Beløb Events Total
Gruppesammensætning 3.000 3.000 3.000
Booking - mentorer 5 2.000 10.000 10.000
Kommunikation, kontaktformidling 2.000 2.000 2.000
Facilitering af indledende session 2.000 2.000 2.000
Opsætning, introduktion & vedligeholdelse af digitalt framework 5.000 5.000 5.000
Digitalt framework til projektstyring - licenser 25 500 12.500 12.500
Løbende evalueringer og respons fra talenter 3.000 3.000 3.000

37.500 37.500

Eventcaféer Stk. Pris Beløb Events Total
Venue - Riggen 0 0 3 0
Arrangør - Business Esbjerg 0 0 3 0
Produktion, koordinering og overlevering til lokalt team 3.000 3.000 3 9.000
Opsamling, assistance og monitorering af caféer 2.000 2.000 3 6.000

5.000 15.000

Fredagsbarer Stk. Pris Afvikling Events Total
Alumnetutorer - design, produktion, afvikling 3 1.000 3.000 2 6.000
Fredagsbar - materialer 1.000 1.000 2 2.000

4.000 8.000

Aktiveringer Stk. Pris Afvikling Events Total
Implementering i seminarindhold 1 1.300 1.300 3 3.900
Kommunikation og forberedelser for talenter 1 1.000 1.000 3 3.000
Produktionsbidrag - Flags Club 1 10.000 10.000 3 30.000
Transport - afviklere 2 800 1.600 3 4.800
Overnatning - afviklere 2 850 1.700 3 5.100
Afvikling - Volcano 1 2.500 2.500 3 7.500
Alumnetutorer - sjakbajser 3 1.000 3.000 3 9.000
Evaluering & opsamling 1 1.000 1.000 3 3.000

22.100 66.300

Flag event - afvikling Stk. Pris Afvikling Events Total
Produktionsbidrag - Flag event 1 50.000 50.000 1 50.000
Transport - afviklere 2 800 1.600 1 1.600
Overnatning - afviklere 2 850 1.700 1 1.700
Deltagelse i afvikling 2 2.500 5.000 1 5.000

58.300 58.300



Fordeling Gruppe-% Grupper Total-% Total
Volcano 85% 248.000 35% 210.000
SBP 15% 6% 38.000
Transport 9%

352.000

5% 32.000
Overnatning 10% 6% 34.000
Materialer 6% 4% 21.000
Ekstern 48% 28% 170.000
Produktion 23% 13% 80.000
Alumnetutorer 4% 3% 15.000

600.000
Creative 60.000
Marketing 20.000
Admin 20.000

700.000
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Sydvestjyske Museer – forhøjelse af tilskud (lokaletilskud til 
Quedens og magasinbygning), drift 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Sydvestjyske Museer søger om forhøjelse af tilskud på 1 mio. kr. (budgetværdi 950.000 
kr.) til dækning af bygningsomkostninger på egne bygninger. Ansøgningen er en 
gentagelse fra sidste år. 
Sammen med Ribe Kunstmuseum er Sydvestjyske Museer den eneste af kommunens 
museer, der selv ejer bygninger. Det drejer sig om hele Quedens Gaard-karréen, som 
består af Sortebrødregade 1-3 og 5 samt Overdammen 10 og 12 og den store 
magasinbygning på Ørstedvej 46. 
Museet har i beregningen af det ansøgte beløb taget højde for det allerede budgetlagte 
tilskud på ca. 170.000 kr. til vedligehold af Quedens Gaard (tildelt fra 2018)  
 
Ribe Kunstmuseum har siden 2015 modtaget tilskud til bygningsrelaterede udgifter, 
budgetværdi 556.400 kr. i 2022 kr. 
 
Sydvestjyske Museer anfører, at ansøgningen skal ses i lyset af, at det nuværende 
driftstilskud ikke står mål med de mange opgaver, fordelt over flere byer, som museet 
skal løse. Eksempelvis er museets samlede budget til markedsføring nede på 300.000 
kr. sammenlignet med, at en anden kulturinstitution med kun ét udstillingssted kan 
anvende 750.000 kr. 
 
Et øget tilskud til de bygningsrelaterede udgifter kan derfor bidrage til, at museet kan 
løfte sit formidlings- og markedsføringsbudget og dermed skabe flere aktiviteter. 
 
Følgende kommunale bygninger er stillet til rådighed for/administreres af Sydvestjyske 
Museer til museumsvirksomhed: 
Ribe: Ribes Vikinger og Ribe gl. Rådhus 
Bramming: Bramming Egnsmuseum, Bramming Vandtårn og Hestestalden 
Esbjerg: Esbjerg Museum og Esbjerg Vandtårn 
Dertil kommer administrationslokaler på Tangevej i Ribe  
  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Sydvestjyske Museer – øget tilskud til 
drift/vedligehold af egne bygninger, 
drift 

950,0 950,0 950,0 950,0 

Områdets totale budget (i beløbet indgår tilskud 
til vedligehold af del af Quedens Gaard med 
170.700 kr.)  

8.315,1 8.315,1 8.315,1 8.315,1 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Tilskud til Sydvestjyske Museer er omfattet af generelle rammebesparelser. 
Ekstraordinært tilskud på 285.000 kr. i 2020 til udvikling af ELVÆRKET, Bramming. 
Ekstraordinære tilskud på i alt 2.232.700 kr. i 2021 til dækning af underskud i 2020
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. TOBAKKEN – forhøjelse af driftstilskud og neutralisering af ne-
gativ egenkapital 
 
2. Beskrivelse af forslag 
TOBAKKEN søger øget driftstilskud i form af 

a) permanent forhøjelse af tilskud 
b) neutralisering af den negative egenkapital oparbejdet siden 2019. 

 
I perioden 2014-2016 oparbejdede TOBAKKEN en negativ egenkapital, som medførte 
revision og justering af TOBAKKENs samlede virksomhed. Det betød bl.a. stop for ind-
køb af udstyr, opsigelse af medarbejdere og udskydelse af vedligeholdsopgaver og i 
2018 var egenkapitalen lille, men igen positiv. 2019 gav igen et negativt resultat, da det 
var nødvendigt at opdatere en del af virksomhedens produktionsapparat for at fungere 
tilfredsstillende og dette blev efterfulgt af endnu en sparerunde, hvor medarbejdersta-
ben igen blev reduceret. 
Der blev bl.a. iværksat omlægning af kunstnerisk profil, mere fokus på frivillighed speci-
elt omkring KONFUS, Kunstkælder og Bio samt fokus på samarbejder med andre kultu-
relle aktører og ildsjæle og etablering af partnerskaber med det lokale erhvervsliv.  
 
Corona-nedlukningen og -restriktioner har dog medført, at de økonomiske forventninger 
ikke er blevet indfriet, og efterfølgende har udgiftsniveauet været stigende. 
 
TOBAKKEN har altid været afhængig af barsalg i forbindelse med arrangementer med 
stor publikumskapacitet, men forbrugsvanerne har ændret sig. I perioden 2009-2016 
var indtjeningen mellem 2,7 mio. kr. og 3,6 mio. kr. årligt. I perioden 2017-2019 på 2,0 
mio. kr. og 2,8 mio. kr. årligt. I 2020 var der et underskud, i 2021 en indtjening på kun 
294.000 kr., og det forventes ikke, at egenindtjeningen når op på tidligere gode niveau. 
 
TOBAKKEN er udpeget som regionalt spillested i perioden 2021-2024 med tilskud fra 
Statens Kunstfond. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
TOBAKKEN – øget tilskud 2.003,9 920,0 920,0 920,0 

a) Forhøjelse af driftstilskud 920,0 920,0 920,0 920,0 

b) Neutralisering af negativ egenkapital 1.083,9 0,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget inkl. KONFUS 5.701,0 5.701,0 5.701,0 5.701,0 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Tilskud til TOBAKKEN er omfattet af generelle rammebesparelser. 
Ekstraordinære tilskud i 2021 på hhv. 55.000 kr. som kompensation for bygningsudgif-
ter vedr. Headspace (overført fra B&A) og 105.200 kr. som delvis neutralisering af ne-
gativ egenkapital i 2020. 



 
 

PROJEKT 

NEUTRALISERING AF COVID-19 INDFLYDELSE PÅ 

EGENKAPITAL 
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Den følgende beskrivelse omhandler ansøgning om neutralisering af Covid-19 indflydelse på 

TOBAKKENs egenkapital.  

 

BAGGRUND 

TOBAKKEN har gennem en længere periode haft en driftsøkonomi, der har udvist store udsving 

fra år til år. Der har været år med underskud og år med overskud – men det har generelt været 

vanskeligt for TOBAKKEN at tilrettelægge driftsøkonomien på en måde, som har givet en ønskelig 

tilfredsstillende kontinuerlighed – altså en ”sikkerhed” for at økonomien på årlig basis balancerer. 

 

Årsager til de store økonomiske udsving kan søges internt i driften, og eksternt i den måde 

”kulturforbruget” former sig og den generelle udvikling i ”konkurrencen”. 

 

Drift af TOBAKKEN 

TOBAKKEN har mulighed for at påvirke økonomien i driften – og har gennem den omtalte periode 

været særdeles aktiv og proaktiv for at ramme økonomisk tilfredsstillende resultater. 

I perioden 2014-2016 oparbejdede TOBAKKEN en negativ egenkapital, som medførte en 

gennemgribende revision og justering af den totale drift af TOBAKKENs samlede virksomhed – 

sammenholdt med bl.a. totalt stop for investeringer, indkøb af udstyr, opsigelse af medarbejdere, 

udskydelse af vedligeholdelsesopgaver etc. - hvilket i 2017 og 2018 resulterede i at TOBAKKENs 

egenkapital kom i balance. 2019 gav desværre igen et negativt resultat, da det efter 2 år med total 

opbremsning af al vedligeholdelse og investering i udstyr var nødvendigt at opdatere en del af 

virksomhedens produktionsapparat for at være funktionel i tilfredsstillende grad. 

Dette blev efterfulgt af endnu en sparerunde, hvor medarbejderstaben igen blev yderligere reduceret 

og der blev investeret i forskellige systemer, som på 1-2 års sigt kunne opveje den tilpassede 

medarbejderstab. Hensigten med denne yderligere stramning var beregnet til at løfte TOBAKKEN 

videre i en mere stabil økonomi for de kommende år. 

 

Kulturforbrug og konkurrencesituation 

Kulturforbruget og konkurrencesituation kan TOBAKKEN ikke væsentligt påvirke eller beregne – 

men der gøres selvfølgelig mange tiltag for at agere i den virkelighed, som TOBAKKEN er en del 

af – og samtidigt finde en plads, som på kontinuerlig basis kan sikre en god og fornuftig drift af alle 

de kulturelle opgaver og tilbud, som borgerne kan benytte sig af på TOBAKKEN - TOBAKKENs 

samlede virksomhed. 

 

Af aktuelle dispositioner kan bl.a. nævnes:  

- Omlægning af den kunstneriske profil på TOBAKKEN. 

- Fokus på salgsfremmende tiltag i forhold til det generelle salg. 

- Fokus på segmenterede brugergrupper. 

- Fokus på frivillighed – især omkring KONFUS, TobakkenKUNSTKÆLDER og 

TobakkenBIO. 
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- Fokus på samarbejder med kulturelle aktører og ildsjæle, herunder bl.a. Esbjerg Kulturskole, 

Musikhuset Esbjerg, Eventsekretariatet, SDMK, SEPE, Folk & Fæstival, Fuzztival, Tikko 

(Arrangør af foredrag), FærøerneFestival etc. 

- Fokus på etablering af Partnerskaber med det lokale erhvervsliv. 

- Fokus på historiefortælling om TOBAKKENs mange tilbud. 

 

ØKONOMI 

Ved begyndelsen af 2020 vurderede TOBAKKEN, at de forskellige tiltag havde den ønskede effekt. 

Med de gennemførte tiltag var forventningen at 2020 og 2021 ville bidrage økonomisk positivt 

således, at TOBAKKENs økonomi kunne blive både positiv og stabil. 

 

Det skal præciseres, at udover ”almindelige” driftsmæssige besparelser, var det en konkret 

nedskæring af medarbejderstaben på 2 fuldtidsstillinger, som alene skulle give en ønsket økonomisk 

effekt på mellem kr. 500.000 og 700.000 allerede i 2020. 

I tillæg til denne planlagte ”sparerunde” har TOBAKKEN i august 2020 modtaget opsigelse af 

ansættelsesforholdet fra en fuldtidsansat medarbejder, hvor den ledige stilling indtil videre ikke er 

blevet besat. Dette forhold har konkret bidraget med en yderligere økonomisk besparelse på ca. kr. 

150.000. 

 

Men desværre har Covid-19 situationen medført, at de økonomiske forventninger naturligvis ikke er 

blevet indfriet. 

 

Egenindtjening 

TOBAKKEN er udfordret af at alle arrangementer med stor publikumskapacitet ikke har kunnet 

gennemføres. TOBAKKEN er ganske afhængig af det barsalg, som præsteres til arrangementer med 

stor publikumskapacitet - og disse arrangementer har alene potentialet til at skabe den ”normale” 

egenindtjening, som TOBAKKEN gennem årene har præsteret. 

Det kan siges, at TOBAKKENs barsalg gennem årene har været en fast del af Esbjerg Kommunes 

kulturøkonomi, men i 2020 og i første halvår af 2021, har TOBAKKEN ikke haft mulighed for at 

præstere sin normale egenindtjening. 

 

Samtidigt ændrer brugernes vaner sig også. Hvor TOBAKKEN i perioden 2009-2016 årligt har 

kunnet præstere mellem kr. 2,7 mill. og 3,6 mill i egenindtjening – har dette beløb i perioden 2017-

2019 svinget mellem kr. 2 mill. og 2,8 mill. – og et underskud i 2020 på kr. 330.000 som det 

historiske lavpunkt i egenindtjeningen – sluttende med et resultat i 2021 på kr. 294.000 og langt fra 

tidligere års præstationer. 

 

”Corona-effekt” 

TOBAKKEN forventer samtidigt, at der vil være en ”corona-effekt” gennem 2022, hvor kulturen 

skal fokusere på at vinde brugerne tilbage – investere i denne opgave og samtidigt finde nye veje, 
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som tager behørigt hensyn til måske nye adfærdsmønstre og trends – og TOBAKKEN forventer, det 

bliver vanskeligt at skabe det gode positive økonomiske resultat i de kommende år. 

 

Egenkapitalen var:   

- 2018 på kr. 2.306  

- 2019 kr. – 341.011  

- 2020 med Covid-19 kr. – 549.918. 

- 2021 igen med Covid-19 kr. – 1.178.079 

 

TOBAKKEN får formodentlig ikke mulighed for at neutralisere den opståede negative egenkapital 

på trods af at alle tiltag er sat rettidigt i søen. Vi forventer et svært 2022 – og det vil derfor blive 

vanskeligt for TOBAKKEN at finde økonomiske muligheder for at bringe den negative egenkapital 

i balance. 

 

ANSØGNING 

TOBAKKEN ansøger derfor Esbjerg Kommune om kr. 1.178.079, til at bringe den opståede 

negative egenkapital i balance, således at udgangspunktet for TOBAKKEN ikke er en negativ 

egenkapital.  

 

TOBAKKENs bestyrelse har besluttet at prioritere denne ansøgning. 

 

Beløbet som ansøges er den oparbejdede negative egenkapital. 

TOBAKKEN har i 2020 gennemført tiltag, som konkret har givet en regulær økonomisk besparelse 

på mellem kr. 650.000 og 850.000. En besparelse, som har betalt en stor del af det underskud, som 

coronasituationen har medført for TOBAKKEN. 

TOBAKKEN beslutter, da pandemiens restriktioner lettes en smule, at åbne for offentlige 

arrangementer. Arrangementer, der gennemføres som sid-ned koncerter, og med begrænsninger på 

kapaciteten i vores sale. Forhold som betød, at vores normale egenindtjening – både i forhold til 

billetsalg og barsalg – på ingen måde kunne nå et acceptabelt økonomisk niveau. Dette medførte at 

forskellen på egenindtjeningen i 2020 sammenlignet med gennemsnittet af de foregående 5 år er på 

kr. -3.100.000. Dette beløb har ikke i betydende grad været omfattet af nogen 

kompensationsordning eller lignende – men ”underskuddet” har alene kunnet begrænses gennem de 

tiltag, som TOBAKKEN selv har gennemført. 

 

Som eksempel kan peges på en koncert med bandet Hit Med 80erne, som før coronaen var udsolgt 

med 1300 solgte billetter. Normalt er det en koncert, hvor der både drikkes mange øl, der festes og 

der synges i stor grad med. En fantastisk social event. Koncerten blev gennemført under 

coronarestriktioner med ca. 200 solgte billetter, hvor publikum skulle sidde ned, publikum måtte 

ikke synge med – og hvor festen selvfølgelig udeblev. Forskellen for TOBAKKEN ved denne ene 
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koncert var ca. kr. -300.000 – og denne koncert er bare et eksempel på hvordan hele 2020 har 

formet sig for TOBAKKEN. 

 

Desværre har 2021 formet sig stort set på samme måde som 2020. Nedlukning stort set indtil 

spetember – restriktioner indtil september – og så igen nedlukning fra december. 

 

TOBAKKEN har i øvrigt besluttet at fastholde den nuværende bemanding i 2022 så vidt det er 

muligt – på trods af et historisk arbejdspres efter fjernelsen af coronarestriktionerne.  

 

TOBAKKEN indgår gerne i yderligere dialog om de økonomiske udfordringer, og udarbejder gerne 

yderligere dokumentation og/eller strategier/handlingsplaner for de kommende års økonomi.  

 

 

FAKTA OM TOBAKKEN 

TOBAKKEN drift består af følgende: 

- Det regionale spillested efter aftale med Statens Kunstfond (og med formelt samarbejde med 

Varde Kommune og uformelt samarbejde med Fanø Kommune). TOBAKKEN benytter 

følgende koncertsale til koncerter under den regionale spillestedsaftale: 

o Store Sal (Kapacitet 1300 personer) 

o Lille Sal (Kapacitet 250 personer) 

o TobakkenCAFE (Kapacitet 150 personer) 

o KONFUS (Kapacitet 150 personer) 

- TobakkenCAFE, som benyttes til både foredrag, arrangementer, spisearrangementer, 

koncerter, møder etc. 

- TobakkenLOKALER (Rødt lokale/Grønt lokale/Blåt Lokale/Gult Lokale/Gråt 

lokale/Foredragssal/Bridgelokaler/Konfus mødelokale), som benyttes af kommunalt 

godkendte foreninger etc. til møder, foredrag etc. 

- KONFUS, Kultur For Unge, som drives af frivillige unge med støtte fra TOBAKKEN. Der 

arrangeres møder, koncerter, sociale aktiviteter, kunstevents etc. 

- TobakkenBIO, som er en midlertidig nødbiograf – det er en kunstbiograf og der rådes over 

19 pladser. TobakkenBIO modtager driftsstøtte som kunstbiograf fra Dansk Film Institut. 

- TobakkenØVER, som råder over i alt 6 øvelokaler, som især tildeles nye bands og unge 

musikere. 

- TobakkenKUNSTKÆLDER, som er et værksted med kunsthåndværk – keramik, glas, 

maling, filtning, smykker, strikkeri, computerlaboratorium etc. Drives af frivillige med 

støtte fra TOBAKKEN. 

- Desuden har TOBAKKEN kulturprojektet Made In Esbjerg, som omfatter musikfestival, 

showcasefestival, showcases etc. 

- MOF, Kunstvirke, Headspace og Rygsækken har desuden faste lokaler på TOBAKKEN. 
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Den følgende beskrivelse omhandler ansøgning om permanent forhøjelse af Esbjerg Kommunes 

årlige tilskud til TOBAKKENs drift.  

 

BAGGRUND 

TOBAKKEN har gennem en længere periode haft en driftsøkonomi, der har udvist store udsving 

fra år til år. Der har været år med underskud og år med overskud – men det har generelt været 

vanskeligt for TOBAKKEN at tilrettelægge driftsøkonomien på en måde, som har givet en ønskelig 

tilfredsstillende kontinuerlighed – altså en ”sikkerhed” for at økonomien på årlig basis balancerer. 

 

Årsager til de store økonomiske udsving kan søges internt i driften, og eksternt i den måde 

”kulturforbruget” former sig, udviklingen i samfundet herunder økonomien og den generelle 

udvikling i ”konkurrencen”. 

 

Drift af TOBAKKEN 

TOBAKKEN har mulighed for at påvirke økonomien i driften – og har gennem den omtalte periode 

været særdeles aktiv og proaktiv for at ramme økonomisk tilfredsstillende resultater. 

I perioden 2014-2016 oparbejdede TOBAKKEN en negativ egenkapital, som medførte en 

gennemgribende revision og justering af den totale drift af TOBAKKENs samlede virksomhed – 

sammenholdt med bl.a. totalt stop for investeringer, indkøb af udstyr, opsigelse af medarbejdere, 

udskydelse af vedligeholdelsesopgaver etc. - hvilket i 2017 og 2018 resulterede i at TOBAKKENs 

egenkapital kom i balance. 2019 gav desværre igen et negativt resultat, da det efter 2 år med total 

opbremsning af al vedligeholdelse og investering i udstyr var nødvendigt at opdatere en del af 

virksomhedens produktionsapparat for at være funktionel i tilfredsstillende grad. 

Dette blev efterfulgt af endnu en sparerunde, hvor medarbejderstaben igen blev yderligere reduceret 

og der blev investeret i forskellige systemer, som på 1-2 års sigt kunne opveje den tilpassede 

medarbejderstab. Hensigten med denne yderligere stramning var beregnet til at løfte TOBAKKEN 

videre i en mere stabil økonomi for de kommende år. 

 

Se i øvrigt bilag ”2023-Tobakken-Budget-EK” og ”2000-2021-Regnskabsopstilling”. 

 

Kulturforbrug og konkurrencesituation 

Kulturforbruget og konkurrencesituation kan TOBAKKEN ikke væsentligt påvirke eller beregne – 

men der gøres selvfølgelig mange tiltag for at agere i den virkelighed, som TOBAKKEN er en del 

af – og samtidigt finde en plads, som på kontinuerlig basis kan sikre en god og fornuftig drift af alle 

de kulturelle opgaver og tilbud, som borgerne kan benytte sig af på TOBAKKEN - TOBAKKENs 

samlede virksomhed. 

 

Af aktuelle dispositioner kan bl.a. nævnes:  

- Omlægning af den kunstneriske profil på TOBAKKEN. 

- Fokus på salgsfremmende tiltag i forhold til det generelle salg. 
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- Fokus på segmenterede brugergrupper. 

- Fokus på frivillighed – især omkring KONFUS, TobakkenKUNSTKÆLDER og 

TobakkenBIO. 

- Fokus på samarbejder med kulturelle aktører og ildsjæle, herunder bl.a. Esbjerg Kulturskole, 

Musikhuset Esbjerg, Eventsekretariatet, SDMK, SEPE, Folk & Fæstival, Fuzztival, Tikko 

(Arrangør af foredrag), FærøerneFestival etc. 

- Fokus på etablering af Partnerskaber med det lokale erhvervsliv. 

- Fokus på historiefortælling om TOBAKKENs mange tilbud. 

 

ØKONOMI 

Ved begyndelsen af 2020 vurderede TOBAKKEN, at de forskellige tiltag havde den ønskede effekt. 

Med de gennemførte tiltag var forventningen at 2020 og 2021 ville bidrage økonomisk positivt 

således, at TOBAKKENs økonomi kunne blive både positiv og stabil. 

 

Det skal præciseres, at udover ”almindelige” driftsmæssige besparelser, var det en konkret 

nedskæring af medarbejderstaben på 2 fuldtidsstillinger, som alene skulle give en ønsket økonomisk 

effekt på mellem kr. 500.000 og 700.000 allerede i 2020. 

I tillæg til denne planlagte ”sparerunde” har TOBAKKEN i august 2020 modtaget opsigelse af 

ansættelsesforholdet fra en fuldtidsansat medarbejder, hvor den ledige stilling indtil videre ikke er 

blevet besat. Dette forhold har konkret bidraget med en yderligere økonomisk besparelse på ca. kr. 

150.000. 

 

Men desværre har Covid-19 situationen medført, at de økonomiske forventninger naturligvis ikke er 

blevet indfriet. 

Og oveni denne helt uventede situation, er der så sket en økonomisk udvikling i samfundet, hvor 

udgiftsniveauet på mange områder nærmest eksploderer, og sætter TOBAKKENs økonomi i en 

rigtig vanskelig situation. 

 

Egenindtjening 

TOBAKKEN er ganske afhængig af det barsalg, som præsteres til arrangementer med stor 

publikumskapacitet - og disse arrangementer har alene potentialet til at skabe den ”normale” 

egenindtjening, som TOBAKKEN gennem årene har præsteret. 

Det kan siges, at TOBAKKENs barsalg gennem årene har været en fast del af Esbjerg Kommunes 

kulturøkonomi, men i 2020 og 2021 har TOBAKKEN ikke haft mulighed for at præstere sin 

normale egenindtjening. Og det ser ud til at udviklingen ikke umiddelbart bevæger sig tilbage på 

samme niveau, som før Covid-19. 

 

Samtidigt ændrer brugernes vaner sig også. Hvor TOBAKKEN i perioden 2009-2016 årligt har 

kunnet præstere mellem kr. 2,7 mill. og 3,6 mill i egenindtjening – har dette beløb i perioden 2017-

2019 svinget mellem kr. 2 mill. og 2,8 mill. – og et underskud i 2020 på kr. 330.000 som det 
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historiske lavpunkt i egenindtjeningen – sluttende med et resultat i 2021 på kr. 294.000 og langt fra 

tidligere års præstationer. 

Forventningen til 2022 og 2023 er at egenindtjeningen ikke når op på samme niveau, som vi har set 

i de tidligere og ”gode” år. 

 

BUDGET 2023 

Ved budlægningen i marts/april 2021 for året 2022, er der taget udgangspunkt i årene før Covid-19, 

og i en forventning om, at samfundet vendte tilbage til ”normal”. Dette kommer helt sikkert ikke til 

at holde stik. 

Ved budgetlægningen i år for 2023 har TOBAKKEN således anlagt følgende betragtninger: 

- Opbygningen af budget 2023 er identisk med tidligere år og tager udgangspunkt i budgettet 

for 2022. 

- Følgende poster er reguleret: 

o Billetsalg, Lokaleindtægter, Tilskud/Sponsorater etc., Bespisning – er alle reguleret 

nogle % op, i forventning om et forøget salg kombineret med en forventning om 

regulering af priser i opadgående retning. 

o Barsalg er reguleret 20% ned – da vi kan se at barsalget er faldet drastisk efter 

coronaen – samtidigt med at indkøbspriserne stiger. 

o Garderobe, Partner- og Barteraftaler – fastholdes på samme niveau, som i 2022. 

o Honorarer, Ophavsret – Reguleret op med ca. 10%. 

o Afvikling – Kunster, Bio/Teknik og Udstyr, Lokaler, Løn – er reguleret lidt op og ned 

efter vurdering af tidligere år. 

o Vareforbrug, Bespisning – reguleres op med ca. 40% i forventning om forøget 

aktivitetsniveau. 

o Alle andre Vareforbrug fastholdes i 2022 niveau i forventning om faldende salg, men 

stigende priser. 

o Markedsføringsudgifter fastholdes i 2022 niveau. 

o Bygninger, Teknik etc. – alle poster reguleres 30% op – bortset fra: 

▪ Leasing/Leje af Lyd-, Lys- og Andre systemer – bortfalder efter 2 mdr. i 

2023 

▪ Drift af bil – reguleres 15% op. 

o Administrationsomkostninger – fastholdes på 2022 niveau – bortset fra: 

▪ Administrationsbidrag - stiger med kr. 100.000 pga. ekstra vederlag fra 

TobakkenCAFE. 

▪ Planlagte investeringer – Nedsættes samlet med kr. 310.000 til i alt kr. 

200.000. Altså stort set ingenting. 

▪ Repræsentation – reguleres ned med 15%. 

o Personale – reguleres totalt op med ca. 10%.  

o Tilskud – fastholdes på 2022 niveau – bortset fra: 
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▪ Andre tilskud - stiger med kr. 100.000 pga. ekstra vederlag fra 

TobakkenCAFE. 

 

Dette resulterer med et samlet underskud i budgettet på kr. 1.000.000. Bemærk at der er indregnet 

kr. 350.000 i bidrag fra Partneraftaler i budgettet. 

 

ANSØGNING 

Bestyrelsen har forholdt sig til dette – og har besluttet at ansøge Esbjerg Kommune om permanent 

forhøjelse af Esbjerg Kommunes årlige tilskud til TOBAKKENs drift på kr. 1.000.000.  

 

TOBAKKEN indgår gerne i yderligere dialog om de økonomiske udfordringer, og udarbejder gerne 

yderligere dokumentation og/eller strategier/handlingsplaner for de kommende års økonomi.  

 

FAKTA OM TOBAKKEN 

TOBAKKEN drift består af følgende: 

- Det regionale spillested efter aftale med Statens Kunstfond (og med formelt samarbejde med 

Varde Kommune og uformelt samarbejde med Fanø Kommune). TOBAKKEN benytter 

følgende koncertsale til koncerter under den regionale spillestedsaftale: 

o Store Sal (Kapacitet 1300 personer) 

o Lille Sal (Kapacitet 250 personer) 

o TobakkenCAFE (Kapacitet 150 personer) 

o KONFUS (Kapacitet 150 personer) 

- TobakkenCAFE, som benyttes til både foredrag, arrangementer, spisearrangementer, 

koncerter, møder etc. 

- TobakkenLOKALER (Rødt lokale/Grønt lokale/Blåt Lokale/Gult Lokale/Gråt 

lokale/Foredragssal/Bridgelokaler/Konfus mødelokale), som benyttes af kommunalt 

godkendte foreninger etc. til møder, foredrag etc. 

- KONFUS, Kultur For Unge, som drives af frivillige unge med støtte fra TOBAKKEN. Der 

arrangeres møder, koncerter, sociale aktiviteter, kunstevents etc. 

- TobakkenBIO, som er en midlertidig nødbiograf – det er en kunstbiograf og der rådes over 

19 pladser. TobakkenBIO modtager driftsstøtte som kunstbiograf fra Dansk Film Institut. 

- TobakkenØVER, som råder over i alt 6 øvelokaler, som især tildeles nye bands og unge 

musikere. 

- TobakkenKUNSTKÆLDER, som er et værksted med kunsthåndværk – keramik, glas, 

maling, filtning, smykker, strikkeri, computerlaboratorium etc. Drives af frivillige med 

støtte fra TOBAKKEN. 

- Desuden har TOBAKKEN kulturprojektet Made In Esbjerg, som omfatter musikfestival, 

showcasefestival, showcases etc. 

- MOF, Kunstvirke, Headspace og Rygsækken har desuden faste lokaler på TOBAKKEN. 



Eksternt forslag   EKS-22 
 Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Tobakken – renovering/ombygning af 1. sal i hvid bygning, an-
læg 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Tobakken søger om midler til renovering af 1. sal i den hvide bygning. På 1. sal er der 
p.t. 6 mødelokaler, som fremstår nedslidte og utidssvarende i forhold til inventar og 
teknisk udstyr. Lokalerne har været anvendt til skiftende formål, men faste brugere har 
allerede nu fået tildelt andre lokaler.  
Den samlede investering for at renovere lokalerne og etablere nye kulturtilbud er anslå-
et til 5,25 mio. kr. Ansøgningen er en gentagelse fra sidste år. 
 
Det er tanken, at renoveringen skal omfatte 4 projektelementer:  
Mødelokaler: etablering af et rummeligt mødelokale, som med en skydevæg kan opde-
les i 2 mindre rum, med inventar og tidssvarende teknik til at afvikle møder og foredrag 
(generelt bookes Tobakkens mødelokaler via kommunens bookingportal). 
Træningskøkken: etablering af 4 separate køkkener til undervisningsbrug og med inven-
tar og udstyr samt plads til fællesspisning, der kan medvirke til netværk omkring mad-
lavning.  
Til dette delprojekt søges der medfinansiering fra Lokale- og Anlægsfonden. 
Der sigtes primært efter at aktivere unge brugere gennem Konfus og sekundært kan 
træningskøkkenet ved ledige tider anvendes af andre brugergrupper.  
Virtuelt/Video eksperimentarium: lokalet indrettes med plads til et lille publikum og med 
teknisk udstyr, så det er muligt at optage og evt. streame live fra koncerter, kabaret, 
foredrag, poesi, stand-up etc. 
Brugere forventes at være den sceniske talentmasse, og Tobakken forventer samarbej-
de med både kunstnere, kulturskole, konservatorie, ungdomsskole og klubber m.fl.  
Lokalet kan også anvendes til små foredrag, arrangementer, filmforevisninger, stream-
ing etc., da indretningen bliver auditorium-lignende.  
Kunstbiograf: indretning af lokale med plads til ca. 40 stole samt lille foyer.  
Det er et vilkår for kunstbiografer, at de ikke må konkurrere med kommercielle biogra-
fer i deres geografiske område. Tobakken har erfaring med drift af kunstbiograf, og er i 
besiddelse af en del af det tekniske udstyr til biografen. 
  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tobakken – renovering af 1. sal i hvid 
bygning, anlæg 

5.250,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget  0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Tobakken har til huse i kommunale bygninger, og et evt. anlægsbeløb vil derfor blive 
overført til Ejendomme 
 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen
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INDHOLD 

 

INDLEDNING Side 1 

EKSISTERENDE FORHOLD Side 1 

PROJEKTELEMENTER  Side 2 

Mødelokaler Side 2 

Træningskøkken Side 2 

Virtuelt/Video eksperimentarium Side 3 

Kunstbiograf Side 3 

ØKONOMI Side 4 

BILAG: SKITSE 1 Eksisterende forhold og SKITSE 4 Fremtidige -Etape 3 

 

INDLEDNING 

Den følgende beskrivelse omhandler 1. sal i den hvide bygning på TOBAKKENs forplads.  

 

TOBAKKEN ønsker at renovere 1. salen i den hvide bygning i sin helhed og samtidigt etablere en 

række kulturtilbud til borgerne i Esbjerg Kommune. 

 

Den renoverede 1. sal vil fremover rumme følgende: 

- Mødelokaler 

- Træningskøkken 

- Virtuelt/Video eksperimentarium 

- Kunstbiograf 

 

Den samlede investering for at renovere lokalerne og etablere nye kulturtilbud til borgerne i Esbjerg 

Kommune er anslået til kr. 5.000.000, hvilket samtidigt er det beløb TOBAKKEN ansøger Esbjerg 

Kommune om. TOBAKKEN vil selvfølgelig samtidigt forsøge at aktivere fonde omkring projektet 

– det skal hertil bemærkes, at TOBAKKEN har forsøgt og er udfordret i at tiltrække fondenes 

interesse for projektet, med årsagen at Esbjerg Kommune ejer bygningsværket på TOBAKKEN. 

 

EKSISTERENDE FORHOLD 

1. sal i den hvide bygning har siden TOBAKKENs etableringen i 1986 rummet i alt 6 mødelokaler, 

som en del af Esbjerg Kommunes lokaletilbud ift. Folkeoplysningsloven. Lokalerne er primært 

forbeholdt benyttelse til fritidskulturelle formål, men anvendelsen har gennem de seneste år været 

begrænset og TOBAKKEN vurderer, at denne tendens ikke umiddelbart vil ændre sig væsentligt. 

 

Lokalerne fremstår samtidigt nedslidte og utidssvarende ift. inventar og teknisk udstyr. Der er pt. 2 

toiletter på 1. sal, som begge er funktionelle og vil kunne anvendes i en årrække uden yderligere 

renovering. 

 

Showkoret i Esbjerg har på fast basis benyttet et af lokalerne. Headspace har benyttet små 

mødelokaler på ad hoc basis, når der ikke har været plads i egne lokaler på 2. sal. Et af lokalerne har 

gennem coronasituationen været etableret som omklædningsrum for kunstnere og bands, som har 
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spillet i vores nyetablerede spillested i TobakkenCAFE. Et nyt omklædningsrum skal i projektet 

etableres i stueetagen. Resten af lokalerne har været anvendt til skiftende formål gennem de seneste 

år, men i forholdsvis ringe grad. Showkoret har allerede nu fået tildelt andre lokaler på 

TOBAKKEN. 

 

Der er ikke andre kendte faste brugere af lokalerne, som TOBAKKEN vurderer skal medtages i 

vurderingen af lokalernes anvendelse. 

 

Det skal præciseres, at TOBAKKEN også råder over mødelokalet ”Foredragssalen”, som anvendes 

på fast basis af en del lokale sangkor. Dette lokale er ikke en del af planerne i nærværende projekt. 

Desuden råder TOBAKKEN over mødelokaler i forbindelse med Konfus. 

 

PROJEKTELEMENTER 

Med renovering af 1. sal i den hvide bygning er det hensigten at etablere 4 forskellige kulturtilbud 

til borgerne i Esbjerg Kommune. 

 

Mødelokaler 

Der etableres et nyt rummeligt mødelokale, som med en skydevæg kan opdeles i 2 mindre 

mødelokaler.  

Mødelokalet etableres med overvejende glasvægge mod fællesarealer (med mulighed for 

afblænding) og med indbydende inventar og tidssvarende teknik til at afvikle møder og foredrag 

etc. Generelt er TOBAKKENs mødelokaler til rådighed for de fritidskulturelle foreninger gennem 

Esbjerg Kommunes bookingportal. 

 

TOBAKKEN vurderer, at det nye mødelokale, ”Foredragssal” og lokalerne på Konfus vil rigeligt 

dække de nuværende lokalebehov ift. erfaringsgrundlaget fra de seneste år. Skulle lokalebehovet 

stige til ca. det dobbelte, er vurderingen samtidigt, at antallet af lokaler stadig vil være 

tilstrækkeligt. 

 

Træningskøkken 

Gennem aktiviteter på Konfus med overvejende unge brugere/deltagere, har TOBAKKEN høstet 

erfaring med interessen for madlavning – både i traditionel forstand og i en kontekst med nye 

retninger. Ved åbne madlavningsarrangementer med tilmelding, har det været nødvendigt at 

begrænse antallet af deltagere ved alle arrangementer – og selv om faciliteterne har været 

utilstrækkelige og mulighederne har været begrænsede, har de enkelte arrangementer været 

succesfulde og brugerne har udtrykt stor ros ikke mindst til de frivillige tovholdere. 

 

Samtidigt har TOBAKKEN gennem diverse erhvervs-, sports- og publikumsnetværk kendskab til 

forskellige netværksdannelser med madlavning, som omdrejningspunkt. 

 

For samtlige af disse aktiviteter gælder det, at man er henvist til primært køkkener på folkeskoler – 

hvor vilkårene i forhold til netværkenes formål er begrænsede. 
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TOBAKKEN ønsker at etablere et træningskøkken med 4 separate køkkener til undervisningsbrug 

og med inventar og udstyr, som kan medvirke til netværk omkring madlavning – og det at lave mad 

sammen på frivillig basis – understøttes og styrkes. 

Træningskøkkenet indeholder desuden plads til fællesspisning for de deltagende brugere. 

 

TOBAKKEN sigter med denne træningskøkken-aktivitet efter frivillighed og lysten til at deltage 

aktivt, der sigtes samtidigt primært efter at aktivere unge brugere gennem Konfus. Sekundært kan 

træningskøkkenet ved ledige tider anvendes af andre brugergrupper. 

 

Det skal bemærkes, at denne del af projektet forsøges delvis finansieret med hjælp fra Lokale og 

Anlægs Fonden. Der kan gennem denne fond ansøges op til 33% medfinansiering af den del af 

projektet, som indeholder træningskøkkenet. 

 

Virtuelt/Video eksperimentarium 

Coronasituationen har medført en fantastisk udvikling af kunstneres virtuelle udtryk. Der har 

samtidigt gennem de seneste år været en drift hen mod at kunne formidle sig kunstnerisk på 

virtuelle medier. 

 

Vi har alle kunne følge med i både vellykkede og mindre vellykkede forsøg på at sende live fra 

events og begivenheder i en tid, hvor det sociale fællesskab ikke har kunnet praktiseres i fysisk 

form – og denne udvikling følger godt med TOBAKKENs visioner i forhold til Den Regionale 

Spillestedsaftale, hvor formidling af kunst på nye måder har en rolle. 

 

TOBAKKEN ønsker derfor at etablere et virtuelt/video eksperimentarium, hvor et lokale specifikt 

indrettes og udstyres, så det er muligt både at optage live-events, som koncerter, kabaret, foredrag, 

poesi, stand-up etc. – og samtidigt at streame evt. live fra samme. 

Lokalet indrettes med plads til et lille publikum og med teknisk udstyr, som understøtter formålet. 

 

Brugersegmentet forventes at være den sceniske talentmasse i Esbjerg Kommune, og TOBAKKEN 

forventer at samarbejde med både kunstnere, Esbjerg Kulturskole, SMKS, Ungdomsskole og 

klubber etc. omkring anvendelsen af et Virtuelt/Video eksperimentarium. 

 

Lokalet kan samtidigt anvendes til små foredrag, arrangementer, filmforevisninger, streaming etc. 

da det forventes at indretningen i opbygningen bliver tæt på et auditorium. 

 

Kunstbiograf 

Den sidste del af renoveringen af 1. sal i den hvide bygning rummer kunstbiografen, TobakkenBIO. 

 

TOBAKKEN har allerede solid erfaring med drift af en kunstbiograf gennem de seneste år på 

Huset. Efter TOBAKKENs vurdering er der basis for at drive en kunstfilmbiograf i Danmarks 5. 

største by – og erfaringen peger klart i samme retning. 

 

TOBAKKEN modtager pt. filmstøtte til drift af kunstbiografen fra Dansk Film Institut (DFI). 
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Definitionen fra DFI om kunstbiografer – også kaldet artcinemas – er biografer, der har et repertoire 

og program, som primært har fokus på filmkulturel og kunstnerisk mangfoldighed. Repertoiret er  

- Udenlandske, ikke-amerikanske spillefilm. Dog anses amerikanske independent-film som 

arthousefilm. 

- Danske og udenlandske dokumentarfilm i spillefilmslængde. 

- Film, som har modtaget støtte fra Filminstituttets støtteordning ”Vilkår for støtte til 

udenlandske arthousefilm”.  

- Filmklassikere og film af historisk og/eller særlig filmkulturel interesse. 

Det er et vilkår for kunstbiografer, at de ikke konkurrerer med kommercielle biografer i deres 

geografiske områder. 

 

TobakkenBIO vil blive etableret med plads til ca. 40 stole, og der vil blive etableret tilhørende lille 

foyer i forbindelse med biografen. 

 

Det skal nævnes at TOBAKKEN er i besiddelse af en del af det tekniske udstyr til biografen.  

 

ØKONOMI 

Prisoverslag for samlet projekt: mødelokale, træningskøkken, virtuelt/video eksperimentarium, 

biograf inkl. foyer (alle priser er ekskl. moms): 

 

Byggeprojekt 

- Projektering, tilladelser   Kr.    100.000 

- Tømrer-entreprise inkl. nedbrydning, stillads etc. Kr. 2.400.000 

- El-entreprise    Kr.    150.000 

- VVS-entreprise    kr.     240.000 

- Gulv-entreprise    Kr.    210.000 

- Maler-entreprise    Kr.    170.000 

- Ventilation-entreprise   Kr.    265.000 

Inventar 

- Dørkontrol, alarm etc.   Kr.    100.000 

- Køkkeninventar, udstyr etc.   Kr.    305.000 

- Udstyr og installation, biograf   Kr.    725.000 

- Møbler, inventar etc.   Kr.    108.000 

I alt     Kr. 4.773.000 

 

Uforudsete omkostninger 10%   Kr.    477.000 

 

Renovering af 1. sal i den hvide bygning i alt  Kr. 5.250.000 
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1. Vadehavscentret – forhøjelse af tilskud, drift  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Vadehavscentret søger om forhøjelse af årligt driftstilskud efter prisstigninger på el og 
der vil blive arbejdet på solcellerne bliver forbedret med større elproduktion samt 
installationer vil blive gået igennem for at finde forbedringer. 
Vadehavscentret søger om et driftstilskud på 1,6 mio. kr.  
 
Driftstilskuddet i 2023 er på 1.270.300 kr.(budgetværdi), dvs. der søges om forhøjelse 
på 201.700 kr. (budgetværdi), så deres driftstilskud årligt vil blive 1.472.000 kr. 
(budgetværdi). 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forhøjelse af driftstilskud til 
Vadehavscentret, drift 

201,7 201,7 201,7 201,7 

Områdets totale budget 1.270,3 1.270,2 1.270,2 1.270,2 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen.



Fra: Birtha Schmidt. BS
Til: Birtha Schmidt. BS
Emne: VS: Budget 2023 Vadehavscentret
Dato: 11. august 2022 08:29:24
Vedhæftede filer: Budget 2023 incl. ekstra just..eml.msg

 

Fra: km km <km@vadehavscentret.dk> 
Sendt: 2. maj 2022 15:36
Til: Charlotte Nolting. CHARY <chary@esbjerg.dk>
Emne: Re: Budget 2023 Vadehavscentret
 
Kære Charlotte
 
Som lovet Vadehavscentrets nye budget for 2023 efter prisstigninger på el.
 
Jeg har orienteret Vadehavscentrets bestyrelse om online idag, at vi ansøger Esbjerg kommune
om 1,6 mio. kr. i drifts tilskud, stedet for 1,3 mio.kr., da et overskud på små 300.000 kr. gør
centret meget sårbar i en usikker tid.
Vi vil arbejde på at vores solceller bliver forbedret med større el produktion, men desværre har vi
ikke tag nok til store nye solceller. Vi vil se vores installationer igennem for at finde forbedringer.
Vi tror på at både 2022 & 2023 bliver gode år, men oven på 2 år med covid19 er tiden usikker.
Skolerne og grupperne er absolut på vej tilbage, men vi er endnu ikke på 2019 niveau.
 
Derfor søger vi om 1,6 Mio.kr til årligt driftstilskud.
 
Med venlig hilsen
 
Klaus Melbye
Direktør
Mobil 51206160 / 75446161
 

mailto:bs@esbjerg.dk
mailto:bs@esbjerg.dk
http://mio.kr/
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Driftsbudget for 2023
JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER I ALT



Gæster ialt 2017 265 10.040 6.410 11.703 10.945 11.992 15.651 13.714 15.808 13.982 3.539 1.469 115.518
Gæster ialt 2018 306 3.364 5.672 9.223 10.579 9.468 11.439 11.945 14.577 11.770 2.975 1.467 92.785
Gæster i alt 2019 855 2.584 3.659 6.668 8.545 9.861 15.760 13.644 13.513 12.235 2.909 1.757 91.990
Gæster i alt 2020 1.316 2.815 954 0 286 4.832 22.796 10.528 13.196 10.447 3.060 0 70.230
Gæster i alt 2021 0 0 68 1.587 4.148 5.633 13.850 10.501 12.633 12.022 3.741 791 64.974



JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER I ALT
Gæst i udstilling 700 2.200 3.000 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7.000 2.000 1.000 60.900
Brugere af naturoplevelser 150 350 750 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.500 3.000 350 150 15.750
Brugere i alt 850 2.550 3.750 6.500 9.500 9.500 9.500 9.500 11.500 10.000 2.350 1.150 76.650



INDTÆGTER
Esbjerg Kommune 654.400 654.400 1.308.800
Undervisningsministeriet VPAC 96.500 96.500 193.000
Div. Tilskud - Kulturklub 74.000 74.000
Tilskud i alt 750.900 0 0 74.000 0 0 750.900 0 0 0 0 0 1.575.800



Entre - Børn, Voksne, Årskort 56.000 176.000 240.000 400.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 560.000 160.000 80.000 4.872.000
Naturvejledning/rundvisninger 21.000 49.000 105.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 490.000 420.000 49.000 21.000 2.205.000
Dækningsbidrag Kiosk og cafe 12.750 36.750 56.250 97.500 142.500 142.500 129.000 135.000 172.500 150.000 35.250 17.250 1.127.250
INDTÆGTER 89.750 261.750 401.250 707.500 992.500 992.500 979.000 985.000 1.302.500 1.130.000 244.250 118.250 8.204.250



INDTÆGTER I ALT 9.780.050



UDGIFTER
Personaleudgifter gennemsnit 480.000 480.000 520.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 520.000 520.000 520.000 6.400.000
Salg og adm. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000
Ejendommens drift 150.000 150.000 150.000 150.000 120.000 120.000 120.000 120.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.680.000 obs
Udstillingens drift 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000
Autodrift 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000



UDGIFTER I ALT 748.000 748.000 788.000 828.000 798.000 798.000 798.000 798.000 828.000 788.000 788.000 788.000 9.496.000



ÅRETS RESULTAT 284.050



Entre gennemsnit 80,- kr Voksne 120,- kr · Børn 50,- kr ANSATTE:
140,- kr i gennemsnit pr. person gennem naturvejldening Direktør Klaus Melbye
Flere løse guider/rundvisere Souschef Susanne Andersen
15,- kr i salg pr. Person i kiosk og cafe 5 fuldtidsnaturvejlere



Camilla i skranken 37 timer
Obs Stigende elpriser Grethe i skranken 32 timer



Charlotte i skranken 37 timer
Annie i cafe 37 timer
Joan i cafe 37 timer
Karin i cafe 37/32 timer
Løs hjælp i weekender
pedel














Driftsbudget for 2023
JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER I ALT

Gæster ialt 2017 265 10.040 6.410 11.703 10.945 11.992 15.651 13.714 15.808 13.982 3.539 1.469 115.518
Gæster ialt 2018 306 3.364 5.672 9.223 10.579 9.468 11.439 11.945 14.577 11.770 2.975 1.467 92.785
Gæster i alt 2019 855 2.584 3.659 6.668 8.545 9.861 15.760 13.644 13.513 12.235 2.909 1.757 91.990
Gæster i alt 2020 1.316 2.815 954 0 286 4.832 22.796 10.528 13.196 10.447 3.060 0 70.230
Gæster i alt 2021 0 0 68 1.587 4.148 5.633 13.850 10.501 12.633 12.022 3.741 791 64.974

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER I ALT
Gæst i udstilling 700 2.200 3.000 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7.000 2.000 1.000 60.900
Brugere af naturoplevelser 150 350 750 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3.500 3.000 350 150 15.750
Brugere i alt 850 2.550 3.750 6.500 9.500 9.500 9.500 9.500 11.500 10.000 2.350 1.150 76.650

INDTÆGTER
Esbjerg Kommune 654.400 654.400 1.308.800
Undervisningsministeriet VPAC 96.500 96.500 193.000
Div. Tilskud - Kulturklub 74.000 74.000
Tilskud i alt 750.900 0 0 74.000 0 0 750.900 0 0 0 0 0 1.575.800

Entre - Børn, Voksne, Årskort 56.000 176.000 240.000 400.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 560.000 160.000 80.000 4.872.000
Naturvejledning/rundvisninger 21.000 49.000 105.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 490.000 420.000 49.000 21.000 2.205.000
Dækningsbidrag Kiosk og cafe 12.750 36.750 56.250 97.500 142.500 142.500 129.000 135.000 172.500 150.000 35.250 17.250 1.127.250
INDTÆGTER 89.750 261.750 401.250 707.500 992.500 992.500 979.000 985.000 1.302.500 1.130.000 244.250 118.250 8.204.250

INDTÆGTER I ALT 9.780.050

UDGIFTER
Personaleudgifter gennemsnit 480.000 480.000 520.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 520.000 520.000 520.000 6.400.000
Salg og adm. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000
Ejendommens drift 150.000 150.000 150.000 150.000 120.000 120.000 120.000 120.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.680.000 obs
Udstillingens drift 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000
Autodrift 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000

UDGIFTER I ALT 748.000 748.000 788.000 828.000 798.000 798.000 798.000 798.000 828.000 788.000 788.000 788.000 9.496.000

ÅRETS RESULTAT 284.050

Entre gennemsnit 80,- kr Voksne 120,- kr · Børn 50,- kr ANSATTE:
140,- kr i gennemsnit pr. person gennem naturvejldening Direktør Klaus Melbye
Flere løse guider/rundvisere Souschef Susanne Andersen
15,- kr i salg pr. Person i kiosk og cafe 5 fuldtidsnaturvejlere

Camilla i skranken 37 timer
Obs Stigende elpriser Grethe i skranken 32 timer

Charlotte i skranken 37 timer
Annie i cafe 37 timer
Joan i cafe 37 timer
Karin i cafe 37/32 timer
Løs hjælp i weekender
pedel
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1. Termansens – forhøjelse af tilskud, drift 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Spillestedet Termansens gennemførte i 2021 alle koncerter og flere til, trods 
nedlukning. Spillestedet Termansens omlagde koncerter til streamingkoncerter, 
gennemført i topprofessionel kvalitet. Noget som musikerne og publikum havde stor 
glæde af.  
Spillestedet Termansens ønsker at holde momentum og søger derfor om forhøjelse af 
det kommunale driftstilskud til 89.909,60 kr. Termansens søger også ved Staten. 
 
Driftstilskuddet i 2023 er på 69.800 kr.(budgetværdi) der søges om forhøjelse på 
18.300 kr. (budgetværdi), så deres driftstilskud årligt vil blive 88.100 kr. 
(budgetværdi). 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forhøjelse af driftstilskud til 
Spillestedet Termansens, drift 

18,3 18,3 18,3 18,3 

Områdets totale budget 69,8 69,8 69,8 69,8 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen.



Ansøgning om honorarstøtte til rytmiske spillesteder

Indtægter 2023 Budgettal
Ansøgt tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik 
(koncertaktiviteterne) 80 klip a 1123,87kr (gives kun ved kommunal støtte) 89.909,60
ansøgt tilskud fra Esbjerg kommune 89.909,60
Entré 90.000,00
Andre tilskud, sponsorer mv. Porsborg, Hotel Dagmar 10.000,00
Fra bar og restaurationsdriften 40.000,00
fonde 20.000,00
Indtægter i alt 339.819,20

Udgifter 2023 Budgettal
Musikerhonorarer 80 x 2247,74 179.819,20
Forplejning af musikere 20.000,00
Transport af musikere 10.000,00
Flygelstemning 10 stk 20.000,00
KODA 15.000,00
Markedsføring, PR 20.000,00
overnatning, musikere 15.000,00
Løn til lydteknikere 40.000,00
lokaleomkostninger 20.000,00
udgifter til live stream, optagelse, mv. 15.000,00
Udgifter i alt 354.819,20

Årets resultat -15.000,00

Bilag 4  Budget for ansøgningsperioden (1. januar - 31. december 2023)

1



Eksternt forslag   EKS-25 
 Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ribe Kunstmuseum søger om tilskud til udskiftning af parket-
gulv i havesal 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Ribe Kunstmuseum ejer selv den fredede museumsbygning, som blev renoveret i 2010 
for midler fra A.P. Møller Fonden. 
Bygningen vedligeholdes løbende, og i 2020 blev parketgulvene slebet og lakeret. Gul-
vet i den sal, der betegnes ”havesalen”, viste sig dog at være så tyndslidt, at den ikke 
kunne slibes mere, og de enkelte finerstykker i gulvet er flere steder gået fra hinanden, 
så gulvet er ujævnt. Museet har som en nødløsning placeret møbler og flygel, så de 
dækker over de værste ujævnheder for at forhindre publikum i at snuble og komme til 
skade. 
 
Museet indhentede kort før Corona-nedlukningen en pris på nyt parketgulv ekskl. mon-
tering, men pga. de store prisstigninger vurderes det nu, at udgiften vil blive på mindst 
500.000 kr. ekskl. moms. Hertil kommer montering af gulvet, som er vanskeligt at pris-
sætte, da museet ikke ved, hvordan det ser ud under det nuværende gulv. 
 
Esbjerg Kommunes tilskud til Ribe Kunstmuseum i 2023 er p.t. budgetlagt med 
3.207.900 kr., heraf 578.500 kr. til drift og vedligehold af museumsbygningen     
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen  
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ribe Kunstmuseum – udskiftning af 
gulv i havesal, drift 

475,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget (tilskud til bygningsdrift 
og vedligehold) 578,5 578,5 578,5 578,5 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Der henvises til beskrevne finansieringsforslag for området. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Tilskud til Ribe Kunstmuseum er omfattet af generelle rammebesparelser. 
Ekstraordinært tilskud 285.000 kr. i 2022 til udbedring af vandskade på mur. 
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1. Forhøjelse af driftstilskud til Teater- og Musikhusvennerne 
 
2. Beskrivelse af forslag  
 
Teater- og Musikhusvennerne søger om et driftstilskud på 275.000 kr., så de kan præ-
sentere Esbjerg kommunes borgere for et alsidigt teaterudbud, der indeholder såvel po-
pulære som smalle forestillinger. 
 
Det fremgår af det fremsendte budget for 2023, at bestyrelsen forsøger at styrke ind-
tægtssiden, dels ved at øge medlemskontingentet via en ny medlemsstruktur og dels 
ved at budgettere med et forhøjet tilskud fra Esbjerg Kommune. 
 
I budget 2023-2026 er der p.t. afsat et årligt tilskud på 59.900 kr., dvs. der søges om 
forhøjelse på 215.100 kr. (budgetværdi).   
 
”Medlemskontingent er i flertallet af Danmarks teaterforeninger af symbolsk karakter og 
primært for at skabe en loyalitet overfor teaterforeningen, der som modydelse yder en 
rabat ved køb af teaterbilletter. Altså en kommerciel betragtning/kalkule i forbindelse 
med udbud af det professionelle teaterprogram. Bestyrelsen i Teater- og Musikhusven-
nerne har dog fundet det vigtigt, at den samlede indtægtsside styrkes.” 
 
Med inspiration fra andre af landets teaterforeninger søger Teater- og Musikhusvenner-
ne derfor Esbjerg Kommune om tilskud (75.000 kr. af det ansøgte beløb) til et nyt tiltag 
således, at 

a) esbjergensere, der ikke er vant til at gå i teatret og  
b) ikke etniske danskere (bosiddende i Esbjerg Kommune), der ikke er vant til at gå 

i teatret  
får mulighed for blive teatergængere og dermed få et forhold til kulturlivet og -udbuddet 
i Esbjerg Kommune. 
Teater- og Musikhusvennerne foreslår, at de sammen med Esbjerg Kommune udpeger 
12 forestillinger fra Teater- og Musikhusvennernes teaterudbud. Til disse forestillinger er 
det tanken, at Esbjerg Kommune får tildelt 30 billetter pr. forestilling, og forud for de 
respektive forestillinger kontakter Esbjerg Kommune en kontaktperson i Teater- og Mu-
sikhusvennernes bestyrelse, som sørger for, at der bliver taget godt imod de nye, hen-
viste teatergængere. Disse borgere får således en indførelse i dansk kultur. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forhøjelse af driftstilskud til Teater- 
og Musikhusvennerne, drift 

215,1 215,1 215,1 215,1 
I. almindelig drift 140,1 140,1 140,1 140,1 

II. nye teatergængere 75,0 75,0 75,0 75,0 

Områdets totale budget 59,9 59,9 59,9 59,9 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Udvælgelse af teatergængere i forbindelse med nyt tiltag II (a + b). 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Teater- og Musikvennerne modtog i 2020 et tilskud på 227.500 kr. 
I forbindelse med budget 2021-2024 omprioriterede Kultur & Fritidsudvalget inden for 
egen ramme og reducerede tilskuddet til Teater og Musikhusvennerne, så det svarede til 
deres egenindtægt, 56.800 kr. i 2021 og 57.700 kr. i 2022.
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Esbjerg Kommune 

INFORMATION

1 6 MAJ 2022
Esbjerg Kommune

Torvegade 78 Kl.;

6700 Esbjerg

Att.: "Kultur S Fritid"

Dato: 16. maj 2022

ANSØCN/NC OM TILSKUD 12023.

Vi tillader os hermed at fremsende ansøgning omkring tilskud til Teater- og Musikhusvennerne 

(efterfølgende: TMV) for regnskabsåret 2023.

Ansøgningen andrager:

1. Kr. 200.000.

2. Kr. 75.000 

Ialt Kr. 275.000

Ad. 1.:

Tilskuddet ansøges for, at TMV vil være i stand til at præsentere Esbjerg kommunes borgere for et alsidigt 

teaterudbud, hvor repertoirepaletten indeholder såvel populære som smalle forestillinger.

Som det fremgår af vedhæftede budget for 2023 har bestyrelsen forsøgt at styrke indtægtssiden ved at

a. øge medlemskontingentet# via en ny medlemsstruktur;

b. budgettere et med tilskud på kr. 275.000 fra Esbjerg Kommune.

# Medlemskontingent er I fiertallet af Danmarks teaterforeninger af symbolsk karakter. Forklaringen er, at medlemskabet primært skal skabe en 

loyalitet overfor teaterforeningen, der som modydelse yder en rabat ved køb af teaterbilletter. Altså en kommerciel betragtning/kalkule i 

forbindelse med udbud af det professionelle teaterprogram. Bestyrelsen i TMV har dog fundet det vigtigt, at den samlede indtægtsside styrkes.

Ad. 2.:

Med inspiration fra kollegaer i andre af landets kommuner tillader vi os at ansøge Esbjerg Kommune 

(efterfølgende: EK) om et tilskud således

esbjergensere, der ikke er vont til at gå i teatret og

ikke etniske danskere (bosiddende i Esbjerg Kommune), der ikke er vant til at gå i teatret

får mulighed for blive teatergænger og dermed få et forhold til kulturlivet og -udbuddet i Esbjerg 

Kommune.

Vi forestiller os, at vi sammen med EK udpeger 12 forestillinger fra vores repertoirepolette. Til disse 

forestillinger er det tanken, at EK får tildelt 30 billetter pr. forestilling. Forud for de respektive forestillinger

Havnegade 18, Esbjerg
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TeotE*-- og-Hutikfuiyfetuxerne-

kontakter EK én kontaktperson i TMV's bestyrelse. Denne kontaktperson sørger for, at der bliver taget godt 

imod de nye teatergængere, som EK har anvist. Disse borgere får således en indførelse i dansk kultur.

Vi takker på forhånd for EK's velvillige holdning til vores ansøgning, og stiller gerne op til en uddybning af 

ansøgningen.

Venlig hilsen

Telefon; *45 20 9116 88

Hanne Meyer
Formand for bestyrelsen

Mail:

Havnegade 18, Esbjerg
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Budgetoverslag 2023-2026 
Teater- og Musikhusvennerne

NOTE BUDGET ANSØGNING OVERSLAG
2022 2023 2024 2025 2026

INDTÆGTER
Koiitineenter 136 151 151 151 151
Tilskud fra kommunen 57 275 275 275 275
''Vadehavsmidleme": 1 294 290 290 290 290
Øvriut 0 5 5 5 5
INDTÆGTER IALT 487 721 721 721 721

VARIABLE UDGIFTER
Omkostninger forestillinger 2 140 372 372 372 372
Varekøb mv. i alt 140 372 372 372 372

DIREKTE OMKOSTNINGER:
Program 294 290 290 290 290
Direkte omkostninger ialt 294 290 290 290 290

FASTE OMKOSTNINGER:
Administrationsomkostninger 36 36 36 36 36
Diverse 17 15 15 15 15
Faste omkostninger ialt 53 51 51 51 51

Resultat for renter mv. 0 8 8 8 8
Hensat til tab vedr. egne arr. 0 0 0 0 0
Afskrivninger 0 0 0 0 0
Renter -3 -5 -5 -5 -5
Resultat 3 3 3 3 3
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Forslag til 
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forslag   

 
1. Sport & Event Park Esbjerg - budgetansøgning 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Jf. kontrakten mellem Esbjerg Kommune og Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) kan 
SEPE ekstraordinært søge om tillægsbevilling.  
 
SEPE har på denne baggrund fremsendt ansøgning til Budget 2023-2026, om 
anlægstilskud til vedligehold af befæstede arealer i Esbjerg Idrætspark og Veldtofte 
Idrætspark. 
 
Asfaltarealerne ved Veldtofte Idrætspark og omkring Blue Water Arena er flere steder i 
en stand, så en gennemgribende omlægning af belægningen er nødvendig. SEPE har 
gennem en længere periode repareret, og der repareres løbende nødtørftigt flere steder 
for at sikre, at biler og personer ikke kommer til skade. 
 
Blue Water Arena 

 Asfaltvejen langs Blue Water Arena og parkeringspladsen ved Loungen – der skal 
af fræses og etableres slidlagsbelægning. 

 På areal langs det sydlige skel er der udlagt stabilt grus. Dette område skal 
afrettes med 10 cm. stabilt grus, der skal udlægges asfaltbærelag og arealet 
afvandes. Delprojektet var oprindelig en del af færdiggørelsen af Blue Water 
Arena, men blev udskudt på grund af manglende økonomi. 

Begge delprojekter ønskes gennemført i 2023 til en samlet budgetværdi for Esbjerg 
Kommune på 830.000 kr. 
 
Veldtofte Idrætspark 

 Alle asfaltveje (inkl. vej fra Sportsvej til port og fra Sportsvej til skel til EFI-
hallerne) af-fræses og der udlægges slidlag. 

Projektet ønskes gennemført i 2024 til en samlet budgetværdi for Esbjerg Kommune på 
700.400 kr. 
 
Samlet ansøges der således om et anlægstilskud på 1.843.750 kr. svarende til 
1.530.400 kr. i budgetværdi for Esbjerg Kommune. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Anlægstilskud til vedligehold af 
befæstede arealer, anlæg 

830,0 700,4 0,0 0,0 
Områdets totale budget (budgetværdi af 
driftstilskud til SEPE) 29.479,9 29.480,0 29.480,0 29.480,0 
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5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Der har gennem de senere år løbende været reduktioner på tilskud til Sport & Event 
Park Esbjerg samt opjusteringer i forbindelse med udvidelse af facilitetsmassen.



 

 

Sport & Event Park Esbjergs ønsker til budgetlægningen for 2023-2026 
 

Nedenstående er de ønsker, vi har til budget 2023-2026.  

 

Prioritering Projekt Samlet pris Søger om 
Egen/ekstern 
finansiering 

År 

1 

Vedligehold af 
befæstede arealer i 
Esbjerg Idrætspark og 
Veldtofte Idrætspark 

1.475.000 kr.  1.475.000 kr. 500.000 kr. 2023-24 

 

Alle beløb er ekskl. moms. Projektet har sit eget bilag, som nærmere beskriver selve projektet.  

Vi vil gøre opmærksom på, at der ud over ovenstående ønske er en opgave efter byggeriet af Blue Water 

Arena som ikke er færdiggjort: 

• A-tribunen på BWA er ikke færdiggjort mht. toiletkerner og salgsboder. Pris ca. 2,5 mio. kr. 

 



 

NOTAT 

TIL: ESBJERG KOMMUNE, FRITIDSAFDELINGEN 

FRA:  SPORT & EVENT PARK ESBJERG V. NIELS BÆKGÅRD 

EMNE: BUDGET 2023-2026 - ANSØGNING OM EN EKSTRAORDINÆR BEVILLING TIL VEDLIGEHOLD AF 
BEFÆSTEDE AREALER I ESBJERG IDRÆTSPARK OG VELDTOFTE IDRÆTSPARK 

DATO:  07-04-2022 

CC:  SPORT & EVENT PARK ESBJERGS BESTYRELSE 

BAGGRUND  

Asfaltarealerne ved Veldtofte Idrætspark og omkring Blue Water Arena er flere steder i en stand, så en 

gennemgribende omlægning af belægningen er nødvendig. Vi har gennem en periode repareret, og vi 

reparerer løbende nødtørftigt flere steder for at sikre, at biler og personer ikke kommer til skade. Det skal 

bemærkes, at området omkring Blue Water Arena i sin tid var en del af hele stadionprojektet, men blev 

udeladt pga. økonomi og skulle etableres senere. Vi ansøger derfor om nedenstående.  

 

PROJEKTET – RENOVERING AF BEFÆSTEDE AREALER  

Blue Water Arena 

Hvor og hvordan renoveres 
Hvornår ønskes 

renovering 

Hvad koster 

renoveringen 

Asfaltvej langs Blue Water Arena og parkeringspladsen 

ved Loungen er kun udlagt i et asfaltbærelag og har ikke 

fået den nødvendige slidlagsbelægning. 

Der af fræses og udlægges slidlag. 

2023 500.000 

Langs det sydlige skel er der udlagt stabilt grus, som i 

dag bruges til parkering. 

Der afrettes ca. 10 cm. stabilgrus og udlægges 

asfaltbærelag og arealet afvandes. 

Dette delprojekt var en del af færdiggørelsen af Blue 

Water Arena. Projektet blev udskudt pga. manglende 

økonomi.  

2023 300.000 

 



Veldtofte Idrætspark 

 

Hvor og hvordan renoveres 
Hvornår ønskes 

renovering 

Hvad koster 

renovering 

Alle asfaltveje inkl. vej fra Sportsvej til port og fra 

Sportsvej til skel til EFI-hallerne. 

Der af fræses og udlægges slidlag. 

2024 675.000 

 

Projektet medfører ikke øgede driftsudgifter.  

Sport & Event Park Esbjerg står selvfølgelig til rådighed med yderligere oplysninger, hvis dette er nødvendigt. 

 

Kontakt vedr. dette notat kan tages til Niels Bækgård. 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Korskro Motorsportscenter – udviklingsplan, anlæg 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Brugergruppen ved Korskro Motorsportscenter, som er bestående af én repræsentant 
fra hver af de 3 folkeoplysende foreninger: Esbjerg Motorsport Auto (EMSA) Esbjerg 
Motorsport Speedway (EMS) og Vestjysk Motocross Club (VMCC), har udarbejdet en 
overordnet plan for renovering og udvikling af hele Korskro Motorsportscenter. 
 
Medlemstallene for de 3 foreninger er som følgende: 

 EMSA:  6 børn/unge-medlemmer under 25 år og 63 voksne 
 EMS:    54 børn/unge-medlemmer under 25 år og 87 voksne 
 VMCC:  67 børn/unge-medlemmer under 25 år og 53 voksne 

 
Brugergruppen har sammen prioriteret de konkrete ønsker i planen, og der fremsendes 
6 ønsker i prioriteret rækkefølge til budget 2023-26.  
 
Som det ses nedenfor omhandler 5 ud af de 6 ønsker området ved bilbanen. Dette 
skyldes hovedsaligt diverse krav fra Dansk Automobil Sports Union når der afholdes løb. 
Siden bilbanen i 2014 blev udbygget til internationale mål, er der flere ønsker fra både 
ind- og udland om afholdelse af løb. EMSA lejer i dag det manglende materiel, men med 
stadigt flere og større løb er dette tunge poster for både økonomien og praktikken.  
Derudover har området ved bilbanen været nedprioriteret i perioden hvor området 
omkring Speedwaybanerne er blevet opgraderet, efter aftale i Brugergruppen. 
 
Prioriteringen er således sket ud fra største behov, og prioritet 1 og 2 vurderes som 
værende akut nødvendige.  
 
For at fastholde samarbejdet i Brugergruppen er det af stor vigtighed, at den fælles 
prioritets-rækkefølge følges ved bevilling til et eller flere af ønskerne. 
 
Prioritet 1: Etablering af strøm og lys i pit-området ved Esbjerg Motorsport Auto (EMSA) 
Alle Rallycross og Cross-kart løb foregår over 2 dage, hvor alle teams overnatter i 
ryttergården i deres busser og autocampere, derfor er det et krav fra Dansk Automobil 
Sports Union, at der er strøm til alle teams. Opgaven løses i dag ved at leje 
generatorer. 
Der afholdes større og større løb, hvorfor den nuværende løsning ikke er hverken 
økonomisk eller praktisk holdbar længere. 
Ved store løb vil der således være omkring 120 deltagere, som skal have hver deres EU-
stik og automatsikring. 
Samtidig ønskes der etableret lysanlæg i ryttergården, således at alle kan færdes 
sikkert rundt, også når det er mørkt. 
 
Projektet udføres af EMSA og der søges om et anlægstilskud i 2023 på 930.000 kr. 
(budgetværdi 771.900 kr.) 
 
Prioritet 2: Digitale resultats skærme, udstyr til tidsregistrering samt lydanlæg og 
højtalere (EMSA) 
Det er et krav fra Dansk Automobil Sports Union, at der skal være et tidtagersystem 
samt lydanlæg for at kunne afvikle Rallycross løb. 
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Foreningen er i dag nødsaget til at leje alt dette udstyr fra andre klubber i landet. Dette 
er udgiftstungt og samtidig er det et stort arbejde at installere og pakke sammen igen 
før og efter en løbsweekend. 
 
Rallycross og Cross-kart løb afvikles ved at deltagerne kører på tid i alle de indledende  
heat og dermed tildeles en plads i finalerne. 
Dette forudsætter et tidtagersystem med sensorer i jorden ved start og slut. 
Alt dette udstyr kontrolleres af et IT-system som opsamler alle data og ligger dem ind 
på skærmen i dommertårnet. Derefter laves de nye heat sammensætninger og kørerne 
kan se disse lister på en storskærm og få meldinger gennem højtalere. 
Foreningen er i dag nødsaget til at leje alt dette udstyr fra andre klubber i landet. Dette 
er udgiftstungt og samtidig er det et stort arbejde at installere og pakke sammen igen 
før og efter en løbsweekend. 
 
Projektet udføres af EMSA og der søges om et anlægstilskud i 2023 på 685.000 kr. 
(budgetværdi 568.600 kr.). 
 
Prioritet 3: Vaskeplads med olieopsamler og vandforsyning (EMSA) 
Ved internationale løb er der krav om en vaske plads, hvor deltagere kan vaske bilerne 
efter den 1. dag og samtidig lave service på dem. Dette gøres med 8 højtryksrensere, 
som alle placeres på et betonområde, hvor vandet samles i olieopsamler. For at kunne 
lave et sådant område er der behov for egen vandforsyning samt er det er krav fra 
Industrimiljø, at der etableres en benzin- og olieudskiller samt formentlig en 
overdækning. 
 
Projektet udføres af EMSA og der søges om et anlægstilskud i 2024 på 575.000 kr. 
(budgetværdi 477.300 kr.). 
 
Prioritet 4: Overdækning af plads til teknisk kontrol (EMSA) 
For at kunne give de bedste vilkår for det mandskab der kontrollerer køretøjerne, vil der 
skulle laves overdækning af pladsen for teknisk kontrol. 
 
Projektet udføres af EMSA og der ansøges om et anlægstilskud i 2024 på 150.000 kr. 
(budgetværdi 124.500 kr.). 
 
Prioritet 5: LED lys i eksisterende banelamper på 500CC banen (EMS) 
Det lysanlæg EMS har i dag er gammelt og dyr i drift, da pærerne springer hele tiden og 
det er dyrt både i strøm og indkøb af nye pærer. 
I bestræbelse på at være mere energibevidste og spare ressourcer, ønsker EMS at 
ombygge lysanlægget på banelegemet således der fremadrettet kan benyttes LED 
pærer. 
 
Projektet udføres af EMS og der søges om et anlægstilskud i 2024 på 450.000 kr. 
(budgetværdi 373.500 kr.). 
 
Prioritet 6: Overdækning af plads til digital vægt (EMSA) 
Også her er der ønske om at sikre de bedste vilkår for det mandskab der kontrollerer 
køretøjerne, hvorfor pladsen med digital vægt ønskes overdækket  
 
Projektet udføres af EMSA og der ansøges om et anlægstilskud i 2024 på 100.000 kr. 
(budgetværdi 83.000 kr.). 
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For alle anlægstilskuddene gælder det, at de vil blive udbetalt løbende, og i samme takt 
som fakturaerne betales af foreningerne. Hvis projekterne bliver billigere end her 
anslået, nedsættes tilskuddene tilsvarende, skulle de omvendt blive dyrere, vil 
finansiering af overforbruget skulle ske af foreningerne, afhængig hvilken forening der 
udbetales tilskud til.  
 
 
Brugergruppen har ikke oplyst egenfinansieringsandel til projekterne. 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Korskro Motorsportscenter – Fortsat 
udvikling, anlæg 

1.340,5 1.058,3 0,0 0,0 
      Prioritet 1 – anlægstilskud bilbanen – EMSA 771,9 0,0 0,0 0,0 
      Prioritet 2 – anlægstilskud bilbanen – EMSA 568,6 0,0 0,0 0,0 
      Prioritet 3 – anlægstilskud bilbanen – EMSA 0,0 477,3 0,0 0,0 
      Prioritet 4 – anlægstilskud bilbanen – EMSA 0,0 124,5 0,0 0,0 
      Prioritet 5 – anlægstilskud 500 CC-banen – EMS 0,0 373,5 0,0 0,0 
      Prioritet 6 – anlægstilskud bilbanen – EMSA 0,0 83,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
For hele motorsportsanlægget gælder, at der gennem årene har været både udvidelser i 
form af konkrete anlægsprojekter, samtidig har området været underlagt de generelle 
driftsbesparelser, der har været. 



Priorite
t

Opgave

 Budget pris  

Tidsplan

Udførelse

1 EMSA Strøm og lys i Pit + 95 stk strømudtag til kørene + 8 Lygtepæle 930.000                  2023 Der er behov for 3 x 160 Amp. + tilslutnings afgift.

1 EMSA Digitale resultats skærme + program 165.000                  2023 Et krav for afvikling  af Internationale Rallycross løb

1 EMSA Lyd anlæg med højtalere til køreinfo og højtalere til info for publikum 70.000                     2023 Et krav fra DASU

1 EMSA Udstyr til tyvstart og tidsregistrering, samt nedgravning af 9 stk scanere 450.000                  2023 Et krav for afviklinge af Internationale Rallycross løb 
1.615.000               

1.1 EMSA Vaskeplads med olieopsamler 90m2 + Vandforsyning 575.000                  2024 Pladsen skal også indeholde 8 stk højtryksrensere 

1.1 EMSA Overdækket plads til tekniskkontrol 150.000                  2024 Placeres foran vægtplads

1.1 EMS LED lys i eksisterende banelamper på 500cc banen 450.000                  2024 De gamle pære sprænger på stribe og er dyre i strøm

1.1 EMSA Overdækket plads til digital vægt 100.000                  2024 Der er støbt asfalt på pladsen

1.275.000               

2 FÆLLES Opkøb af jordstykke Tingvejen 206 6818 Årre 1.300.000               2025  Udvigelse af Motorsports Centeret

2 FÆLLES Opbygning af støjvolde og sandfang 3.430.000               2026 - 28  Udvigelse af Motorsports Centeret

2 FÆLLES Etablering af Asfalt bane med asfalt , flagposter og lydanlæg 6.390.000               2026  Udvigelse af Motorsports Centeret

2 FÆLLES Klubhus med Dommertårn, og badefaciliteter, Strøm og Vand 4.140.000               2027  Udvigelse af Motorsports Centeret

2 FÆLLES Deport med asfalt, Publikumshegn og overdækket plads til teknisk kontrol og digital vægt 1.800.000               2028  Udvigelse af Motorsports Centeret

17.060.000            

3 FÆLLES Maskinhus på den gamle Dækdeport grund 1.000.000                Kan igangsættes efter Reetablering af området

3 VMCC Pulikumspladser af beton 450 meter 1.530.000               

2.530.000               

4 EMS Banehegn. ( 85cc ) 300.000                  Sikkerhedszone mellem banehegn og publikum 

4 EMS Dommertårn juniorbanen + opdatering af EL ( 85cc ) 200.000                  International niveau

4 EMS Banebelysning etableres ( 85cc ) 200.000                  Banelys med nye master og tavler

4 EMS Omklædningsrum, samt indhegning af bane, materiale gård, ambulanceplads (85cc) 150.000                  

850.000                  

5 EMS Godkendelse af klubhus til 300 personer efter tilbygning 100.000                  Denne godkendelse blev glemt ved udvidelsen

5 EMS Sikkerhedsområdet stabiliseres. ( 500cc ) 5.622.000               Sikkerhedszone mellem banehegn og publikum 

5 EMS Pulikumspladser af beton  ( 500cc ) 19.827.000             Opgrading i etaper 1-2-3

25.549.000            

6 EMSA Nyt tag på laden med udhæng for modtagelse af køre + total Renovering 165.000                  Laden anvendes til opbevaring af vogn park og er fra 1963

 



 



Motivation for Investeringer i 2021-2022. 
 

Udviklingsplanen for Esbjerg Motorsport Center – Baneanlæggene på Korskroen, er vores fælles plan for de 
tre eksisterende klubber, og grundlaget for et unik Motorsport center, der danner rammen for udviklingen 
af motorsport i Danmark.  

Vi har fået stor anerkendelse, både herhjemme og i udlandet, for de fysiske faciliteter og rammer vi kan 
tilbyde udøverne. De fysiske rammer og anlæggene er helt i toppen både nationalt og international og har 
betydet, at vi kan tiltrække internationale løb, hvor kører og tilskuer kommer fra udlandet. De ser vores by 
og kan fortælle når de kommer hjem om hvad vi kan. Det er ubetalelig reklame for hele området, og det vil 
tiltrække flere og flere over tid.  

Vores organisationer har belønnet os med at give os de store nationale løb, og har ligeledes brugt os som 
forbillede for den udvikling. der skal ske andre steder i Danmark. 

Det er vi taknemmelige for, men også ydmyge omkring det, da vi ved at det er kommet af hårdt og 
vedvarende arbejde, som ikke stopper, men er en kontinuerlig proces, der kræver fokus og mange 
ressourcer fra klubberne og de ressourcepersoner, der har været med i mange år.  

Den gruppe der har udviklet planerne, og har været med hele vejen, starte for 20 år siden (den sidste er 
kommet med for 13 år siden). Bruger bestyrelse har vist, at vi vil og kan når vi for støtte og de økonomiske 
ressourcer til at gennemfører de planer vi har lavet med Esbjerg Kommune. Vi gør det vi har aftalt. 

Vi blev enige om at udvikle et unik Motorsport Center, og det har vi gjort, men vi er ikke færdige endnu selv 
om de fysiske rammer er stort set færdige.  

Planen for udviklingen stopper ikke med de fysiske rammer, der skal også være faciliteter, der tilgodeser de 
behov der er udenfor banerne, udover vores helt unikke klubhuse. 

Når der køres store nationale og internationale løb, er det typisk løb der strækker sig over en weekend, 
hvor deltagerne opholder sig på området med deres køretøjer og andet setup. Kører, mekaniker og andet 
personale skal i dag have faciliteter så de kan spise, sove og klargøre på stedet, har de ikke det så kommer 
de ikke mere. Det moderne menneske vil have faciliteter som gør livet behageligt, den tid hvor de sov i små 
telte og spiste dåsemad er væk. 

Det er topatleter, der ved at de skal have søvn, god og sund mad for at kunne præstere på højt 
internationalt niveau. Det vil vi give dem, så de kommer igen. 

Projektplanen for 2021 blev ikke honoreret af flere grunde, og det er acceptabelt at der grundet fordeling 
af ressourcer blev et år, hvor vi ikke investerede i videreudviklingen. 

Der for har vi i den nye projektplan søgt om at få bevilliget penge til både planen for 2021 og 2022, så vi 
igen kan komme på højde med den plan vi oprindelig havde lagt. Vi har også et realistisk forhold til de 
mulige ressourcer der kan bevilliges, og har derfor delt projektplanen op i to prioriteter.  

Vi har valgt at kalde første prioritet på projektplanen for prioritet 1, og det som ikke er en nødvendighed 
for at kunne gennemføre 2022 for prioritet 1.1. 

 



Prioritet 1 

Esbjerg Motorsport Auto har været prioriteret lavt over en årrække. Ikke på grund af uvilje, men i 
solidaritet med Esbjerg Motorsport Speedway, så deres støjvolde kunne etableres for at overholde de 
stigende krav til at nedbringe lydtrykket. 

For at kunne gennemføre deres løb skal der investeres i strøm og lys i ryttergården, samt digitalisering og 
kommunikation af løbsafviklingen. Et af punkterne er et direkte krav fra unionen for at få lov til at afvikle 
løb. 

I bestræbelsen på at være energibevidste og spare omkostninger til vedligehold, er det et meget stort 
ønske fra Esbjerg Motorsport Speedway om at få det gamle lysanlæg på banelegemet udskiftet med LED 
lys. 

 

Prioritet 1.1 

Esbjerg Motorsport Auto bruger mange ressourcer på at etablere faciliteter til kontrol af køretøjerne, det er 
meget mandskabskrævende og dyrt, og tager alt for meget fokus fra det, som er vigtigt for at kunne 
gennemføre et perfekt motorløb. 

Vi ser meget gerne at denne prioritet også bliver bevilliget i denne omgang. 

 

 

Med venlig hilsen 

Brugerbestyrelsen Esbjerg Motorsport center. 



 Udviklingsplan Esbjerg Motorsports Center               

 2020 - 2030 Side 1 af 14 
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 Esbjerg Motorsport Auto 
 

 

 Vestjysk Motocross Club 
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1. Forord  
 

Klubberne på Korskroen har været i en rivende udvikling de sidste år, både sportsligt, 

organisatorisk, medlems- og tilskuermæssigt.  

 

Strategien om, at lave et internationalt Esbjerg Motorsport Center er kommet meget langt 

med de ressourcer, der er blevet brugt. 

Udviklingsplanen fortsætter denne strategi, planen er stadig den samme, at få en unik 

platform for Motorsport i Danmark, som er på højde med de internationale normer.  

Esbjerg Kommune bliver omdrejningspunktet for udviklingen af motorsport i Danmark.  

 

Siden opgraderingen af Esbjerg Motorsport Center er der blevet afviklet store løb på 

Korskro anlægget, som omverden har taget godt imod, og rost for det høje niveau det er 

blevet gennemført på.  

Vi er igen blevet synlige i dansk motorsport, og der bliver fulgt med i, hvad vi laver for at 

højne kvaliteten af sporten – vi er igen blevet synlige og en betydende spiller der går foran 

og driver udviklingen nationalt. 

  

Det er en udvikling som brugerbestyrelsen er stolt af, og det er en trend, som der fortsat vil 

blive udviklet på i fremtiden – strategien er lagt og vi forfølger målene og justerer planerne 

i takt med de ressourcer vi har til rådighed. 

 

Esbjerg Kommunes store ambitiøse Motorsports projekt er blevet skrinlagt. 

Esbjerg Motorsport Center er et alternativt projekt til at nå den samme ambition. 

Visionen er den samme, vi skal have et betydende internationalt Motorsport center i 

Esbjerg. 

Metoden til at opnå dette er dog fundamentalt anderledes, Strategien der forfølges, er af 

organisk vej at opbygge centeret ud fra de 3 eksisterende klubber, som enkeltvis løftes op 

på det højeste niveau, som er muligt med de ressourcer, der er til rådighed. 

Efterfølgende skal der tiltrækkes andre grene af sporten og i fællesskab få visionen og 

ambitionerne for et fuldt integreret Motorsport Center realiseret. 

Projektet drives i fællesskab med Esbjerg Kommune, hvor brugerbestyrelsen er tovholder 

og udøvende. 

 

Vi ønsker et Motorsportscenter i Esbjerg som er enestående i Danmark, og som også 

vil gøre sig gældende internationalt.  

Vi vil være et førende kraftcenter og trendsætter for Motorsporten i fremtidens 

Danmark i samspil med vores omgivelser. 
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Vi har dog måtte konstatere, at ikke alle sportsgrene på Korskro Motorsportscenter har haft 

de samme vilkår for en positiv udvikling. 

 

Esbjerg Motorsport Auto har desværre ikke haft mulighed for at være en del af de første 

mange år, grundet ombygninger i de andre klubber og ressourcer. 

Med baggrund i version 1 af udviklingsplanen er banearealet og voldene blevet løftet, så 

banen i Esbjerg Motorsport Auto i dag er forberedt til internationale løb. 

 

Klubben har i en årrække været underdrejet på dette grundlag, og dermed heller ikke 

kunnet udvikle sig, og heller ikke tiltrække nye medlemmer og ressourcer.  

Men med de bevilligede ressourcer og en fælles plan for Korskro Motorsports Center har vi 

nu en tidsvarende bane på højt niveau. 

 

 

 

Udviklingsplanen er justeret i forhold til de to første versioner af udviklingsplanen, 

prioriteten er ændret og justeret. 

 

Vi må erkende, at de nødvendige økonomiske ressourcer, der var forudsætningen for 

version 2 af udviklingsplanen, ikke har fulgt med de ambitioner, der var sat. 

 

Visionen er stadig den samme, målene er de samme, men vejen til målet er ændret. 

 

Fokus er nu, at få Fase 1 færdiggjort, her er det Esbjerg Motorsport Auto der skal 

tilgodeses. 

Som tidligere skrevet har EMSA været meget nedprioriteret grundet ombygningerne 

primært for at overholde miljøkravene.  

Det fremgår af den økonomiske handlingsplan, hvilke projekter der skal investeres i. 

 

Herefter er der lavet helt om i Fase 2 planen. 

Der skal bruges ressourcer på at lave nye aktiviteter, frem for at løfte de eksisterende 

klubber. 

 

Esbjerg Motorsport Center skal udbygges til at være et kraftcenter og trendsætter for 

Motorsport i Danmark. 

Vejen er at udbygge med flere aktiviteter. Aktivitetsniveauet og synergien mellem de 

enkelte grene vil give den nødvendige dynamik, der samlet vil løfte os og nå vores Vision 

og mål med færrest mulige ressourcer. 

 

Ressourcerne der skal bruges, fremgår af den økonomiske handlingsplan, hvor også 

tidshorisonten er angivet.  

 

Visionen er, at de tre eksisterende klubber i første fase skulle udvikle deres Anlæg og 

organisationer til at kunne afvikle internationale løb. Denne første face er næsten afsluttet. 
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Her i 2020 har vi nået de fleste af visionerne i fase 1, der er stadig udfordringer på den del 

der vedrører internationale godkendelser af baneanlæggene og nogen af anlæggene. 

 

Den anden fase skal nye Motorsports aktiviteter på 2, 3 og 4 hjul tiltrækkes til Motorsports 

Centeret. Det er denne fase vi står på dørtærskel til at kunne realisere.  

Tiden er nu inde til at sætte denne fase i gang.  

Der skal indkøbes mere jord til området, så der kan blive plads til flere aktiviteter som 

passer ind i området.  

En Gokart bane er næste skridt, som kombineres med Road Racing, Drifting og SuperMoto 

– Motorsport på Asfalt.  

 

Fælles og implicit i Fase 1 og 2 skal vi også være lydhøre over for mulighederne i, at 

integrerer de nye ting i sporten, herunder køretøjer drevet af EL. Brugerbestyrelsens 

medlemmer har alle netværk i Motorsporten, som holder os orienteret og udfordre os på de 

ny muligheder. 

 

I fase 3 er ambitionen at tiltrække supporterende funktioner til motorsport, som kan 

etablere sig på området. 
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1.1  Parkering, interne veje & belysning på Motorsportscenteret 

 
Parkeringspladserne på området er nu klar til de store løb.  

      Der er etableret lys på de fælles parkeringspladser.  

Lys i depotet ved bilbanen mangler stadig at blive etableret.  

 

Vejene på området er nu gode for både vores publikum og daglige brugere af anlægget.  

 

Områdets tilgængelighed er løftet, så vi nu fremstår lyse og venlige når publikum kommer 

til området.  

Vi ønsker, at området skal stå attraktivt og indbydende frem, og være et positivt 

førstehåndsindtryk til dem der kommer på Motorsport Centeret, som understøtter vores 

ønske om at virke som troværdige og seriøse klubber. 

 

 

1.1.1 Indhegning 
 

Indhegning i overensstemmelse med lovgivningen er nu etableret. 

Der er kommet styr på, hvornår publikum og brugerne kan komme ind.  

 

 

1.2  Tilkørselsforhold 
 

Tilkørselsforholdene på området er blevet bedre når der kommer mange tilskuer til vores 

løb.  

Det er acceptabelt nu efter ombygningerne, både set ud fra et sikkerhedssynspunkt, men på 

sigt skal frakørselsforholdene forbedres til hovedvej 11. 

 

Et andet aspekt er adgangen for handicappede, de har ikke rimelige forhold, både med 

hensyn til parkering, transport på stier og parkeringspladsen. Vi skal have lavet zoner, så 

det tydeligt fremgår hvor de er, og der skal etableres efter de forskrifter der gælder for 

denne gruppe.  

Vi har mange potentielle tilskuere, der gerne vil se motorsporten, men ikke kan komme 

frem i deres rullestole og andre hjælpemidler på arealet.  

Motocross har med den sidste ombygning fået løst dette problem. 

 

 

1.3  Skiltning 
 

Skiltning ved indkørslerne til området er etableret. 

Vi har et stort ønske om skiltning til område på motorvejsafkørslerne ved korskroen for de 

gæster der kommer fra udlandet.  

Klubberne efterlyser muligheder for reklame ved vejen, eventuelt en stor indgangsportal til 

området.  
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Vi har gennem de sidste mange år haft skiltning ved hovedvej 11, men de er nedtaget 

grundet krav fra skov- og naturstyrelsen, dette har medført, at vi ikke kan kommunikere 

vores tilstedeværelse og løbstidspunkter, hvilket er et meget stort ønske og en forudsætning 

for vores indtjening og kommunikation til omverden. 

 

Dette punkt drøftes og der er taget kontakt til de bestemmende myndigheder. 
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2. Omgivelserne  
 

Området ved Korskroen har siden 1929 været brugt til motorløb. 

 

Helt op til 25.000 tilskuere kunne man trække ud på Korskroen, da det gik allerbedst. 

 

 

2.1 Logistik & adgangsforhold 
 

De tiltag og planer der er for at have store antal tilskuere vil give os gode betingelser for at 

modtage dem og give dem parkerings muligheder. 

 

 

 

2.2 Lydtryk og godkendelser 
 

Der har de sidste år på grund af stigende aktiviteter på Korskroen, hvilket har medført et 

krav om bedre reduktion af støj. 

Ombygninger er nu etableret, og de eksisterende miljøgodkendelser er opfyldt. 

 

Der er nye tiltag i gang med lovgivningen på lydtryk, og i takt med at de bliver 

implementeret. Der er blevet brugt mange ressourcer på at få fastlagt det egentlige lydtryk 

til omgivelserne.  

Et internationalt Motorsport Center skal bruges og det kræver mere åbningstid – kravet er 

ekstra træningstid på arealet. 

Dette arbejdes der på at opnå med myndighederne der er ansvarlig for dette, både på 

kommunalt og nationalt niveau. 

 

Der er i området både motorvej og to stærkt trafikerede hovedveje ved Korskroen, samt en 

Lufthavn som er de nærmeste naboer.  

Lydtrykket fra køretøjer, helikoptere og fly der starter og lander ind over området har en 

væsentlig betydning for, hvordan lydtrykket fra Motorsport Centeret opfattes i 

omgivelserne. Som lovgivningen nationalt er i Danmark, tages der ikke hensyn til denne 

baggrundsstøj, og det er en nødvendig diskussion, der skal tages for at få helhedsbilledet til 

at stemme med virkeligheden.  

 

Korskro Motorsportcenter har den perfekte placering i denne infrastruktur, hvor 

tilkørselsvejene kan flytte store mængder trafik til og fra Korskroen 

. 

Området ligger helt i tråd med vejledningen for motorsportsanlæg, hvor lydtrykket fra 

omgivelserne er mere intens end andre steder i området. Ideelt for samspil med vores sport 

- Motorsport. 

 

Her tænkes på direkte adgang til området fra rundkørslen og hovedvejene.  
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2.3 Andre muligheder 
 

Der kan tænkes grønt for området med solvarme, solceller, osv. 

 

Området er ideelt for industrien, og samarbejdet med de aktører, der arbejder inden for de 

aktiviteter vi har, dette ligger lige til ”Højrebenet”, at integrere dem i området. 

 

Vi ønsker at tiltrække de samme aktiviteter som var grundlaget for det det store og 

ambitiøse Motorsportscenter.  

 

Det er realistisk.  

 

Denne udviklingsplan er baseret på, at udviklingen sker organisk og naturligt ud fra den 

eksisterende base.  

Det sikre samtidigt, at det bliver en styret proces, hvor miljø og økonomi vil blive sikret til 

alles fordel. 

 

Vi er ambitiøse og vil udviklingen i samarbejde med Kommunen, og de aktører der vil 

projektet Korskro Motorsportscenter. 
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3. Løb- og træningsmuligheder på Korskroen  

 
3.1 Esbjerg Motorsport Speedway 
 

Der er i dag på området med Speedway 2 baner; en ungdomsbane for både 50 & 80ccm og 

en bane for 500ccm.  

Banerne er gode, men områderne udenom skal løftes. Volde skrider ned, og adgang for 

handicappede er mangelfulde og umulig. 

 

Der har været afholdt internationale løb på 500ccm banen, og der skal afvikles flere 

internationale løb i fremtiden, såsom GP- kvalifikation, målet er at der køres minimum 1 

internationalt eller større internationalt løb årligt i fremtiden. 

 

På ungdomsbanen skal der ligeledes i nær fremtid køres internationalt stævner, hvilket 

betyder at tilskuerfaciliteterne og området ved denne bane skal løftes yderligere. 

 

Vores ultimative ønske er at 500-ccm banen får status af national/international arena der 

kan løfte et løb i GP-serien 

 

Potentialet for store løb er realistiske. 

 

 

3.2 Esbjerg Motorsport Auto   
 

Banearealet er i dag på højde med de krav der stilles til baner fra DASU.  

Vores fælles plan har gjort det muligt at få etableret en rigtig stærk og bæredygtig klub med 

gode udviklingspotentialer. 

 

Potentialet som en betydende national klub er realistisk. 

 

Når depotet er opgraderet, er der fra motorsportsverden et stort ønske om at afvikle 

internationale løb, det gælder både Tysk mesterskab og Nordiske mesterskaber. 

 

Klubben arbejder på at forberede sig på disse opgaver, og der er i sæson 2020 aftalt møde 

med den Tyske ordination DMSB, under afholdelsen af DM i Rallycross på Korskroen. 
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3.3 Motocross 

 
Motocrossbanen har både en mini og en maxi bane og er i dag en af de bedste baner i 

Danmark 

 

Banen har afviklet DM og EM - rigtigt flotte arrangementer med masser af tilskuere 

 

Potentialet er at der køres de store nationale løb, samt afdelinger af Europamesterskabet. 

 

3.4 Fremtidens Motorsport  
 

Vi ønsker i 2 fase af udviklingsplanen at tiltrække andre 2, 3 og 4 hjulede. 

 

Ligeledes ønsker vi at tiltrække medlemmer fra relaterende sportsgrene. 

Som eksempler kan nævnes cykelsport med Elmotorer, og E-sport. 
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4. Handlingsplan  
 
4.1 Generelle mål  
 

Der skal være gode adgangs- og tilkørselsforhold og parkerings muligheder på hele 

området. 

  

Danmark flotteste motorsportsanlæg – åbent og præsentabelt. 

 

Der skal være en plan for, hvordan hele området bliver vedligeholdt både banerne og 

udenoms arealerne. 

Græsklipning, vejvedligehold, osv. 

  

 

Eksisterende anlæg skal opgraderes til højes muligt standard så internationale løb og 

arrangementer kan afholdes uden problemer. 

 

Der skal være lys på området i tilstrækkelig grad så folk kan opholde sig og finde hjem 

efter mørkes frembrud.  

 

Fælles bygninger til materiel på området. 

 

Bedre toilet forhold for hele området - en samlet løsning. 

 

Professionel afdeling der varetager træning af bredden og talenterne - kraftcenter. 

 

Bedre trænings muligheder uden miljøproblemer og forhindringer af administrativ karakter. 

 

 

4.2 Tidsplan 
 

 

Samlet løsning på hele layoutet for området sker ad hoc med aktiviteterne i fase 2 og 3. 

Samlet plan for udviklingen af Motorsport Centeret frem til 2030. 
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5. Økonomi 
 

Der er behov for en del økonomisk tilførsel for at opnå disse mål.  

 

En del af det skal komme fra Sponsorer. 

 

Der har de sidste år været stor opbakning fra sponsorer og kommunen til at komme i mål 

med fase 1 i udviklingsplanen.  

  

Brugergruppen samarbejder med kommunen og ajourfører denne plan løbende.  

 

Derefter skal der hvert år afsættes et beløb på det kommunale budget til den løbende 

færdiggørelse af området, som skal suppleres af sponsorpenge.  

 

Klubberne forpligter sig til aktivt at deltage i hele forløbet med den hjælp og viden der 

ligger her. 

 

 

 

5.1 Økonomiske mål  
 

Alle klubber på området skal have tidssvarende anlæg og kunne fremme og fastholde unge 

og ældre i sporten.  

 

Økonomisk uafhængige klubber som driver sporten på både amatør og professionel vis. 

  

Sponsormassen forbedres og gøres mere attraktiv.  

 

Internationale løb med TV-aftaler. 

 

Økonomi til talent udvikling på højt plan - trænere ansættes. 

 

Aflønning af personale til vedligehold af Korskroens områder. 
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6. Synlighed for Esbjerg kommune og Klubberne  
 

Der er i dag allerede megen opmærksomhed på området ved Korskroen, og nu der blevet 

lavet en opgradering af området, er opmærksomhed kun steget – helt som vi forudså.  

 

Det betyder større antal tilskuere ved løbene, og dermed større indtjening så klubberne kan 

lave løb der giver overskud. Sponsormassen vil være tilgængelig. 

 

Kommunen vil få stor opmærksomhed da løbene og aktiviteterne bliver kendt i hele 

Danmark, og dermed markere kommunen som det kraftcenter det er for sporten.  

 

Når Korskroen – Esbjerg Motorsport Center - bliver opgraderet stiger sandsynligheden for, 

at klubberne får tildelt stadig større internationale løb og dermed gøre Esbjerg kendt for 

sporten også uden for Danmarks grænser. Vi kan kun opnå dette, hvis vi løfter opgaven i 

fællesskab, og udvikler området organisk i overensstemmelse med vores fælles vision og 

langtidsplaner. 

 

 

Vi inviterer med dette til et tæt og fortsat konstruktivt samarbejde. 

 

 

 

 

   
  

Esbjerg Motorsport Speedway  Esbjerg Motorsport Auto 

 

 

   

              
 

Vestjysk Motocross Club 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Hjertinghus – etablering af p-pladser ved det selvejende 

Hjertinghus 
 

2. Beskrivelse af forslag  
Hjerting Idrætsforening og Hjertinghus har fået udarbejdet en helhedsplan for området 
mellem Hjertinghus og Tobølparken.  
Den overordnede vision med helhedsplanen er at stille inspirerende udendørsfaciliteter 
til rådighed omkring Hjertinghus, og at danne rammen for Hjertings nye centrale 
bydelsrum. Helhedsplanen omhandler også etablering af 3 nye padel tennisbaner.  
 
Kultur & Fritidsudvalget besluttede på mødet den 16. marts 2021 at godkende den 
udarbejdede brugsretsaftale og projektet for Hjertinghus Helhedsplan.  
  
Hjerting IF står for udgifterne til aktiviteterne inklusive etableringsomkostninger.  
 
Hjertinghus står for de tilhørende faciliteter samt udeståender fra byggeriet som blev 
valgt fra på grund af manglende finansiel kapacitet.  
 
Det nuværende driftsbudget for Hjertinghus har ikke mulighed for at finansiere 
udgifterne til etablering af faciliteterne, som er anslået til 1,8 mio. kr.  
DSI Hjertinghus har derfor fremsendt ansøgning til Esbjerg Kommune til Budget 2023-
26 om mulighed for at optage et lån på 1,8 mio. kr. med kommunegaranti. 
Det kan oplyses, at DSI Hjertinghus fremsendte tilsvarende ansøgning til Esbjerg 
Kommune til Budget 2022-25 om optagelse af lån på 1,7 mio. kr.; men fik afslag.   
 
Den folkeoplysende forening Hjerting IF har en lejeaftale med DSI Hjertinghus og 
modtager lokaletilskud til betaling af lejen fra Esbjerg Kommune; som pt. er årligt 
anslået til 400.000 kr.  
I ovenstående konstellation for mulig etablering af den ønskede Helhedsplan for 
området, vil kommunegarantien derfor skulle gives til DSI Hjertinghus.  
 
DSI Hjertinghus har en brugsretsaftale med Esbjerg Kommune der omfatter arealet for 
Hjertinghus, samt indkørsels- og parkeringsområder.  
Hjerting IF har en brugsretsaftale med Esbjerg Kommune der omfatter det resterende 
grønne areal ved Hjertinghus, for realisering af Helhedsplanen, samt den fulde drift og 
vedligehold af 3 eksisterende tennisbaner.  
Helhedsplanen omfatter areal der er omfattet af begge brugsretsaftaler.  
 
Projektet omhandler:  

- Asfaltbelægning af vejen ned til Hjertinghus.  
- Udvidelse af parkeringsarealer der har vist sig at være utilstrækkelige og 

planlægges udlagt med slotsgrus og markering af pladserne.  
- Dræn af parkeringsområdet da eksisterende har vist sig at være utilstrækkeligt. 
- Depot til affaldscontainere (lever pt. ikke op til gældende krav), græsslåmaskine, 

grill og effekter til udendørs aktiviteter.  
- Cykelstativer.  
- Indkøb af græsslåmaskine.  
- Færdiggørelse af køkken samt køkkenfaciliteter.  
- Udvidelse af fitness området pga. stor tilslutning og mulighed for at åbne op for 

andre aktiviteter.  



Eksternt forslag   EKS 29 
 Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

- Op-skalering af de oprindelige AV-faciliteter for at kunne tilfredsstille behovet.  
 
 
Projektets økonomi: 
Samlet projektsum ekskl. moms:   1.800.000 kr.  
 
Projektets finansiering: 
Lånoptagelse hos Kommunekredit med  
Samtidig ansøgning om kommunegaranti 1.800.000 kr.  
Samlet finansiering   1.800.000 kr. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
DSI Hjertinghus – færdiggørelse af 
faciliteter og udenomsarealer ved 
Hjertinghus 

1.800,0 0,0 0,0 0,0 

Deponering p-pladser ved Hjertinghus 1.800,0 0,0 0,0 0,0 
-Finansieret af afsatte midler til imødegåelse af 
deponering 

-1.800,0 0,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen



Esbjerg Kommune 

Fritid, Sundhed & Omsorg 

Torvegade 74 

6700 Esbjerg 

Attn.: Birthe Nørgreen/Lise-Lotte Knudsen   Hjerting, den 30. marts 2022 

 

Hjertinghus – Ansøgning om lånoptagelse med kommune garanti i kommunekredit 

Hjerting Idrætsforening og Hjertinghus har fået udarbejdet en helhedsplan for området mellem 
Hjertinghus og Tobølparken. For nuværende er der etableret 3 nye padelbaner på området samt de 
første tiltag for at skabe en attraktiv helhed. 

I den forbindelse har vi fordelt udgifterne således at HIF står for udgifterne til aktiviteterne inklusive 
etableringsomkostninger.  

Hjertinghus står for de tilhørende faciliteter samt udeståender fra byggeriet som blev valgt fra på 
grund af manglende finansiel kapacitet. 

Det nuværende driftsbudget for Hjertinghus har ikke mulighed for at finansiere udgifterne til 
etablering af faciliteterne uden at optage et lån med garanti i huset. Det er anslået i bilag 1 at et lån 
på 1,8 million kr. vil dække Hjertinghus behov. 

Hjertinghus ansøger om lov til at optage et lån i kommunekredit med garanti fra Esbjerg Kommune 
på 1,8 millioner til udbetaling i 2022. De nærmere vilkår vil blive fastlagt senere, men lånet vil 
maksimalt løbe over 10 år.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Michael Erting       Jens Juul Poulsen 

Bestyrelsesformand     Kasserer     



 

Bilag 1 
Beskrivelse og budget 

Parkeringsarealerne har vist sig at være utilstrækkelige under større arrangementer og padeltennis 
forventes at øge belastningen på anlægget. Der kan udvides med 11 pladser inden for 
helhedsplanen. Belægningen på vejen ned til Hjertinghus og parkeringspladserne blev af økonomiske 
grunde udført med stabilgrus og ikke som oprindeligt planlagt med en fast belægning. Vi har 
inkluderet asfaltbelægning af vejen ned til Hjertinghus og udlægning af slotsgrus på alle 
parkeringspladsen inklusive markering af pladserne. 

Dræn af parkeringsområdet har vist sig at være utilstrækkeligt ved regnfulde perioder og har en 
tendens til at samle vandet i en sø foran Hjertinghus. Når søen er fyldt løber vandet videre ind på 
tennisbanerne hvilket har en ødelæggende effekt på tennisbanerne. Der er inkluderet etablering af 
dræn som vil lede vandet til et underliggende sandlag som er i stand til at bortlede vandet. 

Vores affaldscontainer område lever ikke op til kravene for tømning så derfor skal der etableres et 
permanent område med fast underlag. Vi har desuden behov for et udendørs depot til 
græsslåningsmaskine, grill og effekter til udendørs aktiviteter. Dette kan opføres sammen med 
containerområdet som en separat bygning. 

Cykelstativer blev valgt fra af økonomiske grunde men har vist sig uundværlige til at undgå cykler 
henslængt op af huset. 

Det er en del af aftalen med kommunen at vi skal slå græsset på arealerne op mod Tobølparken. 
Størrelsen af arealet tilsiger at der skal anskaffes en stor græsslåmaskine. 

Inde i huset blev færdiggørelsen af køkkenet valgt fra af økonomiske grunde. Der er behov for 
industri opvaske faciliteter for at understøtte udlejning hvor der forekommer servering. Desuden er 
der behov for køle og fryse kapacitet samt mulighed for lave mindre serveringer. Køkkenet er ikke 
blevet udstyret med service som er en nødvendighed for at kunne facilitere arrangementer der 
indeholder servering. 

Fitness området har behov for større areal for at kunne leve op til den store tilslutning der er. 
Området blev oprindeligt tegnet med en mulighed for at indsætte et mezzanindæk i den højeste del 
af fitness området. Dette vil øge mulighederne for aktivitet i fitnessområdet og åbne op for andre 
aktiviteter i salene som har været optaget af spinning. 

De oprindelige AV-faciliteter har behov for en opskalering for at kunne tilfredsstille behovet. 

Vi har estimeret 20% som tillæg til at dække uforudsete udgifter og dækning af prisstigninger. 

  



 

Investeringstype Beløb 
  
Belægning på vejen fra Tobølparken til 
huset 259.025 
Ekstra parkeringspladser inklusiv 
jordarbejde 111.515 
Belægning på parkeringspladserne 64.697 
Dræn af parkerings område 178.296 
Kantstens arbejde 32.240 
Flytning af lystmast 3.375 
Cykelstativer 25.199 
Container plads med belægning + plads til 150.000 
Græsslåningsmaskine 20.000 
Depot til græsslåningsmaskine og udendørs 
aktiviteter(fodbold,grill mm.) 15.525 
Færdiggørelse af køkken faciliteter 150.000 
Mezzanin i fitness området 300.000 
Udvidelse af AV faciliteter (er udført) 50.000 
Ialt 1.359.872 
Andel byggepladsforhold og styring 100.000 
Andel af plantearbejde 30.000 
  

 1.489.872 
Uforudsete udgifter 20% 297.974 
Total 1.787.846 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Esbjerg Boulderklub – Ansøgning om kommune garanteret lån i 
forbindelse med opkøb af Boulder Hulen ApS’ navn/brand, 
inventar, it-systemer mv.   
 
2. Beskrivelse af forslag 
Esbjerg Boulderklub er en nyopstartet idrætsforening i Esbjerg øst med ca. 150 aktive 
medlemmer mellem 7-62 år, der finder glæden og hyggen ved at træne klatring. 
Medlemmerne er fordelt således: 
 
Over 25 år: 72 af medlemmerne. 
Under 25 år: 78 af medlemmerne.  
 
Boulderklubben er i dag beliggende centralt i den gamle Jerne skole, altså mellem 
Stengårdsvej, Storegade og Degnevej, hvilket også gør at foreningen ligger tæt på 
universiteterne. Boulderklubben er i foråret 2022 blevet godkendt som en 
folkeoplysende forening.  
 
Esbjerg Boulderklub søger om et kommunegaranteret lån i forbindelse med opkøb af 
Boulder Hulen ApS ‘navn/brand, inventar, it-systemer mv. pr. 12/05-2022. Esbjerg 
Boulderklub overtager ligeledes lejemålet for Boulder Hulen ApS pr. 1/7-2022 og 
dermed overtager de også Boulder Hulens aktiviteter samt evt. medlemmer. Boulder 
Hulens hovedhal er på 350 m2, udover det forefindes der 2 mindre klublokaler (i alt et 
samlet areal på 580 m2.). Esbjerg Boulderklub vil indenfor de næste 3 år gerne skabe 
en vækst i foreningen med 400 nye faste brugere.  
 
Boulder Hulen ApS er beliggende på Strandby kirkevej 36 i Jerne Esbjerg.  
 
Esbjerg Boulderklub søger om kommunegaranti til lånoptagelse, så de kan indfri deres 
lån ved Boulder Hulen ApS’ tidligere ejer Anders og dermed i stedet afdrage på et lån 
garanteret af kommunen til en væsentlig mindre rente og på en løbetid over 10 år.  
 
Pengene som Boulderklubben har lånt, er gået til overtagelse og køb af Boulder Hulens 
inventar, navn/brand, it-systemer mv. Det er Boulder Hulen ApS’ tidligere ejer Anders 
der har værdisat ovenstående.  
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Esbjerg Boulderklub vedlægger deres forventelige budget for opstartsperioden som ser 
således ud for 2022: 
 
 

 
 
 
Esbjerg Boulderklub forventer i opstarten at have 36 aktivitetstimer om ugen og skal d. 
12. juni afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor de skal 
forventningsafstemme deres aktivitetstimer, medlemskontingent samt øvrige 
retningslinjer i forbindelse med overtagelsen.  
 
Ifølge foreningens fremlagte budget ovenover samt Fritids beregninger kan Esbjerg 
Boulderklub få et lokaletilskud på godt 300.000 kr.  
 
Projektet omhandler:  

- Billigere rente til opkøb og overtagelse af Boulder Hulen ApS.  
- At få skabt en funktionel forening med vækst indenfor de næste 3 år.  
- Promovering af sportsgrenen samt at skaffe flere faste brugere. Der påtænkes 

op til 400 faste brugere indenfor de nævnte 3 år.  
 
 

Projektets økonomi: 
Samlet projektsum:    2.000.000 Kr.  
 
Projektets finansiering: 
Kommune garanteret lån med 10 års løbetid:  1.000.000 Kr.  
 
Egen finansiering ved hjælp af fonde,  
donationer og sponsorater:   1.000.000 Kr.   
 
Det har ikke været muligt for Fritid at fremskaffe yderligere oplysninger om vilkår for 
overdragelse af lejemålet mellem ejer og forening, og ej heller om værdisætningen af 
inventar.    
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen.  
 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Esbjerg Boulderklub – Kommune 
garanteret lån i forbindelse med 
opkøb af Boulder Hulen ApS’ 
navn/brand, inventar, it-systemer mv.  

 

1.000,0 0,0 0,0 0,0 

Deponering til opkøb af Boulder Hulen ApS   1.000,0 0,0 0,0 0,0 
Finansieret af afsatte midler til imødegåelse af 
deponering 

-1.000,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ved øgede omkostninger i forbindelse med opkøb af Boulder Hulen ApS er der indgået 
en aftale om, at tidligere ejer Anders kan give økonomisk henstand til Boulderklubben i 
opstartsperioden. Således ikke en økonomisk udfordring for Kommunen. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen.  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen.  
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen. 



Esbjergs nyeste studie-tilbud!
Vi er Esbjerg Boulderklub en ny idrætsforening i Esbjergs østby
med cirka 150 medlemmer, i alderen mellem 7 og 62 år. Klubbens
medlemmer er med til at danne den imødekommende og hyggelige
stemning, som sporten er kendt for. Vi er et sted med plads til alle
uanset alder, fysik og erfaring. Det er her vi “hænger ud”.

Vi er centralt placeret mellem Stengårdsvej, Storegade og Degnevej i enden af
Strandby Kirkevej, i den gamle Jerne privatskole, hvor vi ligger tæt på universiteterne i
Esbjerg.
Bouldering er en afart af klatring og dyrkes på lave vægge over madras, det er én af
Danmarks hurtigst voksende sportsgrene, især blandt de unge studerende, som
mangler at finde deres sport, hvor Vores sted giver god plads til lektier, træning og de
sociale øl bagefter.

Vi er igang med at opkøbe og overtage Boulder Hulen ApS, som fremadrettet vil blive
varetaget af foreningen på 100% frivillig basis. Dette er et opkøb vi har glædet os til
og en opgave vi ser frem til at løfte.
Her og nu er vores mål at få flere folk i træning gennem bouldersporten, hvilket vi vil
opnå igennem sociale arrangementer, ungdomsarbejde og faste træningshold, for
uden det, ønsker vi at videreuddanne vores frivillige, så de kan få øget deres
kompetencer.
Inden for de næste 3 år, ønsker vi at have skabt en stor funktionel forening i stadig
vækst med 400 faste brugere, som nyder deres træning og medlemskab i vores
hyggelige forening.

Vi søger om kommune kaution for 1.000.000 kr. med en løbetid på 10 år, dette vil
gøre, at vi kan få en stabil og bærekraftigt afdrags billed på vores lån. Selve købet
koster 2.000.000 kr. De resterende penge, vil vi samle ved hjælp af fonde,
donationer og sponsorater, medlemskaberne vil også bidrage hertil.
Vores budget er vedlagt som bilag.

De kærligste klatre-hilsner
Esbjerg Boulderklubs bestyrelse



År 2022

Medlemsindtægter:

Børn 0 - 17 år 22.800 kr.                   

Unge 18 - 24 år 118.000 kr.                 

Voksne 25 -  år 1050 243.000 kr.                 

Medlemsindtægter i alt 383.800 kr.                 

Lokale tilskud fra komunnen 327.600 kr.                 

Tilskud og fonde i alt 327.600 kr.                 

Indtægter i alt 711.400 kr.        

Lokaler:
Hallen 326.520 kr.                 

Kælder og gårdhaven 33.252 kr.                   

Leveradøres tjenster:
Telia mobil 5.388 kr.                     

TDC Internet 1.808 kr.                     

Hjemmeside 1360 7.335 kr.                     

Kaffekværn 1.875 kr.                     

Spotify 1390 1.188 kr.                     

Flexybox 17.250 kr.                   

Øverige bygningsvedligehold 5.000 kr.                     

Lån:
Forventet låne afdrag 264.000 kr.                 

Omkostninger i alt 663.616 kr.        

47.784 kr.          

Budget

Indtægter

Omkostninger

Forvendet resultat
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Esbjerg Søsport. Ansøgning om beddingsfaciliteter til brug for 
private lystbåde fra Esbjerg Strand.  
 
2. Beskrivelse af forslag 
Esbjerg Søsport har ved mail af 28. april 2022 henvendt sig til Fritid Sundhed & Omsorg 
med ansøgning om etablering af beddingsfaciliteter til brug for private lystbåde fra 
Esbjerg Strand.  
Beddingsfaciliteterne er et arbejdsområde, hvor bådene bliver forårsklargjort, og skal 
kunne løse følgende konkrete opgaver: 
 

 Mulighed for at få lystbådene på land 
 Rengøring, smøring, slibning og maling af skibsbunden 
 Tjekke sø-ventiler, skrueaksel og ror 
 Tjekke stævnrør og skrue 
 Sikre at bådene ikke synker, brænder eller forurener 
 Løsningen skal kunne klare løft af både på op til 20 tons 
 Årligt behov er vurderet til ca. 100 bådløft 

 
Esbjerg Søsport er en godkendt folkeoplysende forening med ca. 350 medlemmer.  
 
Forvaltningens bemærkninger: 
Forvaltningen har ikke sagsbehandlet på ansøgningen fra Esbjerg Søsport. 
 
Forvaltningen beskriver i det følgende fakta om Esbjerg Søsport og nogle forhold der 
skal tages med i de overvejelser, som ligger til grund for en nødvendig politisk 
stillingtagen til, om det er noget Esbjerg Kommune skal arbejde videre med.  
Beskrivelsen indeholder derfor ikke en økonomisk vurdering.  
 
Esbjerg Søsport oplyser i deres ansøgning, at det er en udfordring for klubben at 
lystbådehavnen ikke har de fornødne faciliteter, som det kræver at være bådejer. 
Esbjerg Søsport oplyser ydermere, at løsningen skal være økonomisk fornuftig for den 
enkelte private bådejer. 
 
I mail af 11. april 2022 er Esbjerg Søsport blevet informeret om, at der ikke bliver 
etableret beddingsfaciliteter ved Esbjerg Strand.  
Det kan blive meget udgiftstungt for Esbjerg Kommune, hvis sedimentet i lagunen ikke 
har en renhedsgrad der tillader at sedimentet ”klappes” (sejles ud på et depotområde), 
men derimod skal deponeres på land; som tilfældet har været i området ved det gamle 
beddingsselskab. 
Støj, støv og risiko for forurening af omgivelserne (herunder jorden) er gængse 
problemstillinger ved drift af beddingsfaciliteter. Og det kan ikke udelukkes, at 
beddingsfaciliteten kan have negativ indflydelse på målsætningen om at opretholde 
blandt andet badevandskvalitet i selve lagunen. 
Ydermere kan der også være planmæssige udfordringer i forbindelse med etablering af 
beddingsfaciliteter ved Esbjerg Strand, i det lokalplanen kun tillader miljøklasser 1-3 – 
og beddingsfaciliteter vurderes ikke at kunne holde sig indenfor denne ramme.     
 
Folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne i forhold til ansøgningen:  
Jævnfør gældende lovgivning på området, er Esbjerg Kommune forpligtet til at stille 
egnede ”lokaler” til rådighed for en forenings folkeoplysende aktiviteter.  
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Heraf følger, at Esbjerg Kommune, i henhold til folkeoplysningsloven, ikke er forpligtet 
til at stille faciliteter som bedding til rådighed, da klargøring og vedligehold af private 
både er et privat anliggende og derfor ikke relaterer sig til selve foreningsaktiviteten.  
 
Om Esbjerg Kommune må tilbyde Esbjerg Søsport de omhandlende faciliteter, og ikke 
om vi er forpligtet til det, har været til juridisk vurdering internt i Esbjerg Kommune. 
 
Da Esbjerg Kommune ejer og driver lystbådehavnen sker etablering og drift med 
hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne.  
 
Den juridiske vurdering er, at Esbjerg Kommune gerne må tilbyde etablering af 
beddingsfaciliteter; men ikke er forpligtet til at gøre det.  
Til grund for vurderingen ligger, at det må anses for at have den fornødne naturlige og 
tætte tilknytning til den lovlige kommunale drift af en lystbådehavn.  
Det vurderes således at være en forudsætning for at kunne drive en lystbådehavn, at 
der tillige stilles de nødvendige faciliteter, til håndtering af lystbådene, til rådighed.  
  
Det er dog en forudsætning, at faciliteterne finansieres ved brugerbetaling.  
 
Brugerbetaling: 
Hvis Esbjerg Kommune etablerer faciliteterne med brugerbetaling, er et 
opmærksomhedspunkt, om opgaven udføres i konkurrence med private virksomheder, 
der kan løse samme opgave. 
I så fald har det ingen økonomisk vinding for medlemmerne af Esbjerg Søsport, såfremt 
brugerbetaling fastsættes på markedsvilkår.   
 
Ved Esbjerg Havn ligger der en privat virksomhed som har både en stor og en mindre 
flydedok, og som måske kan levere de efterspurgte ydelser for Esbjerg Søsport. 
Ydermere foreligger der en miljøgodkendelse for dette anlæg til at overfladebehandle 
skibe. Men det er måske en helt anden pris og på andre vilkår end Esbjerg Søsport er 
vant til.  
 
Esbjerg Strand / faciliteter: 
Ved etablering af Esbjerg Lystbådehavn i forbindelse med Esbjerg Strand, har 
forudsætningen været, at det at købe og eje en båd er en privat fritidsaktivitet, som er 
forbundet med udgifter, praktiske gøremål og problemer, som hver enkelt selv skal løse 
og afholde udgifterne til og som ikke er en kommunal opgave. Og at lystbådehavnen 
skulle etableres med de faciliteter, som Søsporten havde til rådighed i Esbjerg Havn.   
 
Den tidligere lystbådehavn var beliggende på Esbjerg Havn. Esbjerg Havn opsagde 
lejeaftalen, da den del af havnen skulle oprenses og Esbjerg Havn fremadrettet selv 
ønskede at bruge havnen til erhvervsformål.  
 
Esbjerg Søsport varetager selve ”gæstesejler-delen” ved lystbådehavnen ved Esbjerg 
Strand og foreningen har en driftsaftale med Teknik & Miljø for denne opgave.  
 
Esbjerg Søsport ønsker sig beddingsfaciliteter tilsvarende tidligere forhold ved Esbjerg 
Havn. Her havde Esbjerg Søsport, efter forlydende, en ”venlig aftale” med et 
beddingsselskab om, at Søsporten kunne gøre brug af virksomhedens beddingsanlæg. 
Beddingsselskabet eksisterer ikke mere, så Esbjerg Søsports medlemmer kan ikke 
længere gøre brug af faciliteterne.  
 
Et areal på havneøen kan ikke tilbydes. Dels skal arealerne udbydes til salg for bl.a. 
finansiering af projektet. Dels vil forurening, støj og støvgener forekomme 
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Disse forhold skal ses i perspektiv af det kommende projekt Aqtiv ved Esbjerg Strand.  
 
Miljøforhold i forbindelse med beddingsfaciliteter: 
 
Etablering/drift af beddingsvirksomhed vil kræve en miljøgodkendelse samt en 
miljøkonsekvensvurdering (VVM), hvilket i sig selv er en omfattende proces.  
 
Hvis der etableres beddingsfaciliteter til Esbjerg Søsport ved en matrikel på Esbjerg 
Havn, vurderes det mest hensigtsmæssig at stile en miljøgodkendelse til Esbjerg 
Søsport, som dermed vil blive juridisk ansvarlig for overholdelse af en række 
driftsvilkår. 
 
Ovenstående dog med den forudsætning, at Esbjerg Havn kan anvise en plads til en 
potentiel forurenende aktivitet.  
 
Afrunding: 
Der er behov for en afklaring af, om Esbjerg Kommune skal arbejde videre med 
undersøgelser om en mulig brugerbetalingsmodel for en beddingsløsning; herunder 
også etablering af en kommunal beddingsløsning.   
  
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Hvis vi arbejder videre med udviklingsforslaget, vil det medføre udvidet serviceniveau. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Brugerbetalingsmodel for 
beddingsløsning 
 

? ? ? ? 

      Anlæg ? 0,0 0,0 0,0 
Drift ? ? ? ? 

Områdets totale budget (Intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Brugerbetaling. 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Hvis der arbejdes videre med udviklingsforslaget, vil det medføre personalemæssige 
konsekvenser.   
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Da Kultur & Fritidsudvalget alene varetager de folkeoplysende områder vil det videre 
arbejde med en beddingsløsning naturligt skulle forankres i Teknik & Miljø sammen med 
øvrige tekniske anlæg.  
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



  Esbjerg 28-04-2022 

Esbjerg Søsport 
www-esbjergsøsport.dk 

 
 
 

Udspecificerede behov for bedding til lystbåde på Esbjerg Strand 

Esbjerg Søsport har taget hul på fjerde sæson på Esbjerg Strand, men vi mangler stadig beddingsfaciliteter.  

Uden dem vil der være en række udfordringer og risici for den enkelte bådejer, miljøet og de øvrige brugere 

af området.  

Problemet for den enkelte bådejer er, at årlig service, rensning og smøring af bunden med mere er 

afgørende for bådens samlede stand. Både sikkerheds- og brugsmæssigt, men selvfølgelig også æstetisk for 

de mange glade mennesker, der kommer på havnen eller på sigt vil flytte derned. Den midlertidige løsning 

med skyllepladsen på Esbjerg Strand vil næppe blive brugt, fordi det vil koste bådejerne cirka 5.000 kroner 

at få løftet båden op og i af en kran. Til sammenligning koster det 550 kroner om året for medlemmer i 

Lemvig Marina at få løftet båden op (så mange gange de måtte ønske det).  

Sikkerheden for miljøet bliver også sat på prøve af en manglende beddingsløsning. Manglende rengøring og 

maling af bunden vil gøre, at bådene sejler langsommere på grund af tilgroning og dermed bruger mere 

brændstof (uden grund), og samtidig øger det risikoen for, at man påvirker dyre- og planteliv i Vadehavet 

negativt. Se eventuelt denne video fra https://www.youtube.com/watch?v=QEuGubipZsc.  

Den manglende bedding udgør også en udfordring i forhold til de øvrige (og kommende) brugere af havnen. 

I yderste konsekvens kan den høje indgangsbarriere til at få båden på land og serviceret øge risikoen for 

uheld og ulykker. Eksempelvis kan manglende vedligehold betyde spildevand og olie i havnen ved defekte 

søventiler og udstødning.  

Vi mener, det er tungtvejende grunde til, at det haster med en løsning. Ikke mindst også fordi alle andre 

havne med respekt for sig selv, der har en størrelse som Esbjerg Havn, selvfølgelig har en bedding. Man 

bygger heller ikke et plejehjem uden toiletter.  

Beddingen skal kunne løse følgende opgaver:  

1) De praktiske rammer 

Sejlerne skal kunne få bådene på land, så de kan vaske og smøre skibsbunden, tjekke søventiler, 

sætte ny zink på skrueaksel og ror (så de ikke tærer i saltvandet og gør båden usejldygtig), tjekke 

stævnrør, skrueaksel og skrue - og i det hele taget sikre, at båden ikke synker, brænder eller 

forurener.  

 

Løsningen skal ideelt set kunne klare løft af både på op til 20 tons.  

 

2) Omfang 

Vi vurderer i første omgang, at der vil være behov for 100 bådløft om året blandt Esbjerg Søsports 

medlemmer. Dertil vil sandsynligvis komme ønsker om at bruge faciliteterne fra nogle bådejere i de 

andre Vadehavsklubber og sejlsportsudøver i forbindelse med større konkurrencer med 

udgangspunkt i Esbjerg. 

 

3) Økonomi 

Løsningen skal være økonomisk fornuftig for den enkelte bådejer. Et løft med en kran til 

skyllepladsen koster omkring 5.000 kroner for én båd. Det er ikke en holdbar løsning.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QEuGubipZsc


  Esbjerg 28-04-2022 

Esbjerg Søsport 
www-esbjergsøsport.dk 

 
 
 

Vi forestiller os, at prisen optimalt bør ligge på mellem 500 og max 1.500 kroner for at få båden op 

og i. De fleste andre beddingsløsninger i snart sagt alle moderne havne i Danmark ligger i det 

prisleje.   

 

4) Samarbejde i Vadehavsregionen 

Et sidste vigtigt, men mere blødt, behov er, at Esbjerg Søsport – der har formandskabet for alle 

Vadehavets 10 bådklubber – gerne vil være en slags ”moderklub” i regionen, hvor man på sigt kan 

servicere sin båd, få masten på og gerne tanke miljørigtig marinediesel, når man eksempelvis 

kommer fra Fanø, Ribe eller Varde. Dette kan også bidrage til økonomien i forbindelse med 

etablering og drift af en bedding.  

Så behovene er egentlig rimeligt enkle:  

• Bådene skal kunne komme på land for at blive vasket, smurt og serviceret 

• Beddingen skal ideelt set kunne løfte både på op til 20 tons 

• Prisen for at komme op og i bør ligge i prislejet 500 til max 1.500 kroner pr. båd 

• Beddingsfaciliteterne skal kunne anvendes af andre klubber i området.  

 

Med venlig hilsen  

Lasse Kirk Rønne 

Formand – Esbjerg Søsport 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Kultur og Fritidsforeningen seminarieHus Ribe – ansøgning om 
yderligere lokale samt årligt driftstilskud 
 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Den nystiftede forenings formål er at forebygge ensomhed samt skabe oplevelser for 
befolkningen i Esbjerg Kommune. Foreningen skal arrangere sociale aktiviteter med 
særlig fokus på seniorer. Disse oplevelser kan være kulturelle, musikalske, 
underholdende, kulinariske, kreative og ikke mindst lærerige. 
 
Foreningens medlemmer er beskrevet som seniorer, pensionister, efterlønsmodtagere 
og særligt udsatte ensomme.  
 
Der blev ved budgetlægningen for 2022-2025 disponeret 2 aktivitetslokaler med 
tilhørende depot, værksted og toilet på seminarieHuset i Ribe til den nystiftede forening 
”Kultur og Fritidsforeningen seminarieHus Ribe” (KFSR). Der blev samtidig afsat midler 
til etablering og drift af lokalerne. 
 
Foreningen afholdt åbent hus ultimo februar 2022, og er efterfølgende kommet i gang 
med aktiviteterne. Der er godt 40 indmeldte før sommerferien, men flere har 
tilkendegivet at ville vente til efter ferien med at melde sig ind. 
 
For at sidestille KFSR med lignede aktivitetshuse i Bramming og Esbjerg blev det 
besluttet, at de faste lokaler på seminarieHuset stilles gratis til rådighed for foreningen. 
Endelig har foreningen mulighed for at booke seminarieHusets øvrige fritidslokaler på 
lige vilkår med øvrige foreninger og mod betaling af gebyr. 
 
KFSR har sendt ansøgning om: 
 

1. Udvidelse af de faste lokaler med et yderligere stort aktivitetslokale i tilknytning 
til nuværende lokaler 
 

2. Ansøgning om et årligt driftstilskud på 250.000 kr.  
 
Ift. punkt 1 kan oplyses, at en disponering af yderligere et større lokale til foreningen vil 
koste 30.000 kr. pr. år til øget rengøring, andel af forbrugsudgifter og diverse 
lokaleudgifter.  
 
Esbjerg Kommunes interne tværgående lokalegruppe er forespurgt, om der er andre 
kommunale planer med det ønskede lokale, hvilket ikke er tilfældet. Lokalet kan dermed 
disponeres til KFSR med samtidig afsættelse af økonomi.  
 
Ift. punkt 2 kan det oplyses, at pengene tænkes anvendt til afholdelse af 
arrangementer, vedligeholdelse af lokaler og inventar, diverse indkøb m.m. Herudover 
ønsker foreningen at gøre brug af de øvrige fritidslokaler (sløjd, keramik m.m.), og vil 
her blive pålagt en gebyrbetaling, som øvrige hobbyforeninger. Eksempelvis vil et 
faglokale koste KFSR 36 kr. pr. time. 
 
Initiativet i Ribe sammenlignes af KFSR med Kultur & Fritidshuset i Skolegade i Esbjerg, 
som er en selvejende institution, som også står for driften af en kommunal bygning. Der 
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ydes lige godt 2,0 mio. kr. i årligt tilskud til Kultur & Fritidshuset til lønninger, 
bygningsdrift, aktiviteter m.m., ligesom der også opkræves brugerbetaling. 
 
Dog kan KFSR også sammenlignes med Aktivcentret i Mødestedet i Bramming. 
Aktivcentret har stillet faste kommunale lokaler gratis til rådighed, og skal også betale 
gebyr for benyttelsen, når Mødestedets øvrige lokaler bookes ad hoc. Aktivcentret 
modtager årligt et driftstilskud på ca. 35.000 kr., og har ca. 3-400 brugere gennem 
lokalerne i måneden.  
Som en særlig ordning blev beløbet til Kultur & Fritidshuset for år tilbage hævet med 
75.000 kr. (til øgede administrationsomkostninger og beskæftigelsesvejledertimer til 
aktiviteter i Mødestedet). Denne særlige ”satellit-ordning” fungerer stadig. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
- Ansøgning fra KFSR, yderligere 
lokale og driftstilskud, drift 
 

280,0 280,0 280,0 280,0 

  Drift af lokaler (afsættes under T&M) 30,0 30,0 30,0 30,0 

  Årligt driftstilskud 250,0 250,0 250,0 250,0 

Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Da driften af seminarieHuset varetages af Teknik & Miljø, vil beløb til drift af lokalet 
skulle afsættes under Teknik & Miljø. 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Der blev i Budget 2022-2025 disponeret lokaler til KFSR og afsat økonomi til drift af 
lokalerne.



Side 1 af 4 
 

Fra  

Bestyrelsen i  

Kultur- og Fritidsforeningen SeminarieHuset Ribe 

 

Att: Esbjerg kommune, Kultur og Fritid 

 

Emne: Ekstern ansøgning til budgettet gældende for 2023 og de næste år frem 

 

Baggrund. 

Der blev i 2021 ved en stiftende generalforsamling etableret en forening med navnet, Kultur- og 

Fritidsforeningen SeminarieHuset Ribe (KFS) og ved sidst årsbudgetlægning blev der bevilliget et 

beløb på 45.000 kr. til årlig husleje, lys og varme samt et engangsbeløb til etablering af huset, 

med opstart fra 1. jan 2022.  

Opstarten blev lettere forsinket, idet der forinden skulle istandsættes og udføres små reparationer, 

derfor gik januar og februar hurtigt uden en egentlig start.  

Lørdag den 26. feb. blev der afholdt åbent hus for alle i området. Interessen var stor og i de to 

timer, som det varede, kom mere end 70 personer forbi. 

Se medfølgende link: 

https://ugeavisen.dk/ribe/artikel/kun-borde-mangler-i-nyt-aktivitetshus-det-er-nu-foreningerne-skal-

p%C3%A5-banen 

https://rykindribe.dk/artikler/poetisk-aabning-af-det-nye-aktivitetshus-paa-simon-hansens-vej-

preben-rudiengaard-holdt-en-flot-tale-med-en-staerk-appel/ 

Efterfølgende gik bestyrelsen rigtigt i gang og vi kunne hurtigt se, at mange havde skrevet sig op 

til forskellige aktiviteter. Disse aktiviteter blev sat i skema og er nu så småt kommet i gang.  

Nedenstående skema er en foreløbig oversigt, fra før generalforsamling i april.  
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Efterfølgende er nu mandag, tirsdag og torsdag formiddage samt hele onsdagen optaget af 

aktiviteter, der var lidt aktivitet forinden, men fik yderligere skub på aktiviteterne efter 

generalforsamlingen den 19. april. 

En aktivitet kaldet løbbinding     

Mange har tilmeldt sig på foreningens mail liste og der er efterfølgende blevet etableret en face 

book gruppe. De lokale medier er ligeledes flinke til at fortælle den gode historie omkring 

opstarten.  

For penge har vi ingen af til reklame og annoncer, men det er alligevel lykkedes at vække 

yderligere interesse for foreningen efter vores generalforsamling. Vores opstart skal nu brede sig 

som ringe i vandet, udfordringen er, at få fat i de ikke digitale samt ensomme personer. Det vil 

blive sat i gang inden længe, med uddeling af foldere i lokalområdet. 

Flere lokale har bakket op omkring etableringen af KFS, især de lokale erhvervsdrivende har 

doneret fine gaver til os, så vi har kunnet få en god opstart, fx møbler, service, en støvsuger, 

blomster, sponsoreret en bil til afhentning af møbler, ting til husholdningen, bøger, 

højskolesangbøger, pynt m.m. Og private donationer fra egne husholdninger. Jo vi går ind for 

genbrug i foreningen. 

 

Det er faktisk gået hurtigt og der er blevet etableret et rigtig godt sted for de i vores nedskrevne 

vedtægter. 

Donation af spil     
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Stemnings foto, lidt syslerier, maleriudstilling fra Ribe amatørmalere samt fra Åbent hus dagen. 

 

 

Information: 

Følgende lokaler er stillet til rådighed i dag: 

Rum: undervisningslokale (9206, depotrum (9207), præstationsrum (9208), værksted (9210) samt 

et toilet. 

Fordi der er en stor opbakning og der samtidig er et behov for et samlingssted i Ribe, da er 

bestyrelsen kommet frem til følgende ønske til en forøgelse af vores budget. 

 

1) Udvidelse af vores lokalitet med lokalet ved siden af, lokale 9211 

 

2) Udvidelse af foreningens økonomi med et årligt driftsbudget på 250.000 kr., der bl.a. kan 

give mulighed for at leje andre lokaler/værksteder i huset. Yderligere uddybning i ad 2 

 

Begrundelsen til ovenstående ønsker: 

Ad. 1 

Vi har brug for et stort lokale med gulvplads, som kan anvendes til nogle af de fremkomne ønsker 

til aktiviteter, f.eks. lettere motion, afholdelse af foredrag, korsang og andet samt plads til staffelier. 

De to andre lokaler er indrettet med stole og arbejdsborde. 

Ad. 2 

Der er ønske om hobby inden for træhåndværk samt keramik. Der findes ingen ovn til brænding 

eller drejebænk/værktøj i vore lokaler. Her er der et ønske om at kunne få finansiering til at leje 

lokaler til formålet. 

Driftsbudgettet skal i øvrigt dække: 

- husleje 

- afholdelse af arrangementer, f.eks. foredrag, workshops 

- vedligeholdelse af lokaler og inventar 

- indkøb af f.eks. (priserne er overslag) whiteboardtavler (6.000 kr.), skærme til opdeling af rum 

(10.000 kr.), wifi, pc og projektor (15.000 kr.), klaver (10.000 kr.), symaskiner (5 stk. 25.000 kr.), 

evt. møbler til forskellige formål. 

 

Bestyrelsen for KFS ser meget gerne, at vores ønsker bliver imødekommet, så alle i Esbjerg 

kommune kan få de samme muligheder, her tænkes der på Kultur og Fritidshuset i Esbjerg, som 

modtager cirka 2,1 millioner kroner i årligt tilskud og dertil har modtaget en ekstra bevilling i år på 

alene 400.000 kr. I forhold til det, ser vi vores ønske som fornuftigt.   

Det har været en lang opstart og nu nærmer sommeren sig, hvor der måske ikke vil være helt så 

mange aktiviteter i gang, men det er på sigt et sted, som skal emme af liv, fra morgen til aften. 

Det er et sted, hvor der skal lægges vægt på fællesskabet og forebyggelse af ensomhed, som kan 

forekomme i alle aldre. 
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Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Kultur- og Fritidsforeningen SeminarieHuset Ribe 

 

Annie Hunderup 

Lene Krabbe 

Hasse Jørgensen 

Per W Larsen 

Henrik R Olsen 

Kristianne Petersen 

Nini Oken 
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ansøgning om driftsmidler til Aflastningstjenesten 
(indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde er et frivilligt arbejde oprettet i 1992 af KFUM og 
KFUK’s voksenarbejde og KFUM og KFUK’s Kvindetræf i Esbjerg. 
 
Målet er at aflaste i hjem, hvor pårørende eller andre passer kronisk syge, alvorligt 
syge, demente eller døende, og som har behov for trygt at kunne koble fra nogle timer. 
Aflastningstjenesten sidder også i vågetjeneste hos døende på plejehjem, hospice og 
sygehus. Tilbuddet gælder i Varde og Esbjerg, samt så langt ressourcerne rækker. 
 
Herudover står Aflastningstjenesten for den frivillige indsats på Hospice Sydvestjylland, 
ligesom de arbejder med en besøgstjeneste i samarbejde med kirkerne, sorggrupper, 
frivillige på plejehjem samt arrangerer musik på hospice og plejehjem. 
 
Aflastningstjenestens aktiviteter fordeler sig med 60% vedrørende Esbjerg og 40% 
vedrørende Varde. 
 
Aflastningstjenesten står i en alvorlig økonomisk situation, hvor de har henvendt sig til 
Sundhed & Omsorgsudvalget og bedt om en politisk økonomisk håndsrækning via en 
aftale om et fast årlig kommunalt budgettilskud, så Aflastningstjenestens fremtid kan 
sikres. Aflastningstjenesten har en lignende aftale med Varde Kommune om et fast 
tildelt budgetbeløb. 
 
Der har været tæret på Aflastningstjenestens formue de seneste år, da der ikke har 
kunnet findes tilstrækkelig dækning af udgifterne. Det kan de ikke fortsætte med uden 
risiko for at skulle afvikle foreningen. I 2021 mangles der 162.000 kr. 
 
Aflastningstjenesten har brug for en grundfinansiering, så minimum 40% af 
grundfinansieringen er dækket af de to kommuner. 
 
Aflastningstjenesten modtager årligt midler efter henholdsvis Servicelovens §15 af 
Social & Arbejdsmarkedsudvalgets område og efter samme lovs §79 af Sundhed & 
Omsorgsudvalget.  
 
Social & Arbejdsmarkedsudvalget har den 26. april 2022 tildelt Aflastningstjenesten en 
engangsbevilling på 130.000 kr. til et nyt styresystem til deres intranet. Endvidere har 
Social & Arbejdsmarkedsudvalget lovet Aflastningstjenesten at se på, om loftet for 
enkeltansøgninger til §15-midlerne, som nævnt ovenfor, kan hæves til 300.000 kr. fra 
200.000 kr. samt lovet at vurdere, om der er mulighed for dækning af lokaleleje ved 
KFUM og KFUK i Kirkegade, hvor Aflastningstjenesten i dag er placeret. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 



Eksternt forslag   EKS-33 
 Budget 2023-26 

                                                                                                                                                                                            

15.08.2022

Indsatsområde / resultatkrav     
Ansøgning om driftsmidler til 
Aflastningstjenesten 

100,0 100,0 100,0 100,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 100,0 100,0 100,0 100,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



    

AFLASTNINGSTJENESTEN - > UDVIKLINGSBILLEDE FREM MOD 2025. 

Foreningen blev stiftet i november 1992 og kan i 2022 fejre 30-års jubilæum 

Af den samlede aktivitet kan 60 % henføres til Esbjerg Kommune  

og 40 % til Varde Kommune. 

Se i øvrigt www.aflastningstjenesten.dk . 

Hospice Sydvestjylland i Esbjerg blev etableret i 2006 og der har gennem alle årene været et tæt 
samarbejde med Aflastningstjenesten omkring koordinering af frivilligindsatsen. 

Nyt intranet er kritisk til fortsat sikring af ekstern systemsupport.  

Der er indregnet 550 TDKK til nyt intranet i 2022 – finansieret ligeligt mellem egne midler/henlæggelser 
og ekstern støtte. De løbende udgifter til intranet falder i årene fremover [se nedenfor]. 

FINANSIERINGSMODEL for den fremtidige drift: 

 minimum 40 % fra kommunale midler. 
 minimum 30 % fra fonde. 
 maksimum 30 % egenfinansiering.  

VISION: 

 

bygger bro mellem pårørende og frivillige. 

MISSION: 

 

yder omsorg og nærvær til borgere i udsatte livssituationer. 

VÆRDIGRUNDLAG: 

 

Arbejder non-profit og ud fra et kristent livssyn og på et folkekirkeligt grundlag.  

 
UDVIKLINGSBILLEDE FREM MOD 2025:
UDGIFTSBILLEDE: A2019 A2020 A2021 B2022 E2023 E2024 E2025
Koordinering af frivilligindsatsen i alt 712 792 918 838 845 852 859
Aktiviteter for borgere & pårørende i alt 46 43 56 47 20 20 20
Uddannelse & aktiviteter for frivillige i alt 203 115 69 145 160 160 160
Kontorhold og tryksager 47 43 39 46 46 46 46
Intranet/web, lokaleleje,annoncering mv. 178 157 134 187 142 142 142
Andre eksterne kapacitetsomkostninger i alt 225 200 173 233 188 188 188
EKSTERNE KAPACITETSUDGIFTER I ALT 1.186 1.150 1.216 1.263 1.213 1.220 1.227
Finansielt resultat [negative renter] 4 4 12 8 8 8 8
EKSTERNE UDGIFTER I ALT 1.190 1.154 1.228 1.271 1.221 1.228 1.235
Antal frivillige ultimo året i Aflastningstjenesten 239 241 228 240 250 260 270
Antal frivillige timer ydet i Aflastningstjenesten 26.799 13.483 16.812 21.600 22.500 24.700 25.650

FINANSIERINGSBILLEDE: A2019 A2020 A2021 B2022 E2023 E2024 E2025
Kommunale midler - Esbjerg og Varde Kommune 301 257 307 318 502 503 504
Fonde & virksomheder 450 494 456 458 382 386 390
Hospice Sydvestjylland 224 226 255 241 241 241 241
Kirkernes besøgstjeneste. 58 58 61 66 66 66 66
Gaver og indsamlinger mv. 35 39 45 26 41 41 41
EKSTERN FINANSIERING I ALT 1.068 1.074 1.124 1.109 1.232 1.237 1.242
EKSTERNE UDGIFTER I ALT - se ovenfor 1.190 1.154 1.228 1.271 1.221 1.228 1.235
RESTFINANSIERING [MANKO/PLUS] 122 80 104 162 11 9 7

Finansieret via henlæggelser 130 82 56 0 0 0 0
Ændring i fri egenkapital 8 2 48 162 11 9 7

BALANCEBILLEDE: A2019 A2020 A2021 E2022 E2023 E2024 E2025
Likvide beholdninger 884 918 891 258 259 258 255
Tilgodehavender 110 42 101 100 100 100 100
Likvide beholdninger & tilgodehavender 994 960 992 358 359 358 355
Løbende mellemregninger 58 27 221 100 100 100 100
Skyldige poster 162 145 181 180 170 160 150
Donationer til intranet - K 200 TDKK ultimo 2022 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristet gæld & kortfristede forpligtelser 220 172 402 280 270 260 250
Bunden egenkapital [hensættelser] 357 369 219 0 0 0 0
Fri egenkapital [K 409 TDKK ultimo 2018] 417 419 371 78 89 98 105
EGENKAPITAL I ALT 774 788 590 78 89 98 105

A = Aktuel; B = Budget; E = Estimat; TDKK

 
Godkendt i Forretningsudvalget 25. april 2022/Svend B.  



 

 

 

Sundhed- og Omsorgsudvalget 

Esbjerg Kommune      

                             

                           Den 11. maj 2022
     

 

Ansøgning om medfinansiering af vores indsats i Aflastningstjenesten. 

Aflastningstjenesten står i en alvorlig økonomisk situation, hvor vi er nødt til at lande en aftale om 

kommunal grundfinansiering, der kan sikre vor fremtidige eksistens. 

Aflastningstjenestens tilbud er gratis for de borgere og pårørende som benytter sig af vort tilbud 

og vi er derfor helt afhængige af kommunal velvilje og løbende grundfinansiering. 

Vores aktivitet fordeler sig i det store billede med 60 % vedr. Esbjerg og 40 % vedr. Varde 

Derfor tillader vi os at ansøge Sundhedsudvalget om et fast beløb årligt fra budgettet fremover. 

 

Tilskuddet er afgørende for, at vi kan bruge vores kræfter på koordinering og udvikling, fremfor 

yderligere fundraising, hvor vi i forvejen bruger meget tid. 

Som vist i medsendt udviklingsbillede, har vi i nogle år tæret på vores formue, da vi ikke har 

kunnet finde tilstrækkelig dækning af vores udgifter. Det kan vi ikke fortsætte med uden risiko for 

at skulle afvikle foreningen. I år mangler vi 162.000 kr. på budgettet. 

Aflastningstjenesten har brug for en grundfinansiering, så min. 40 % af grundfinansieringen er 

dækket af kommunerne. 

Vi vil meget gerne vokse med flere frivillige og yde indsats for endnu flere borgere, men for hver 

frivillig er der også udgifter forbundet. Vi har blandt andet koordinering, kvalificering via sparring, 

møder og kurser, intranet, administration og kørselsudgifter, hvor frivillige, der kører til private 

hjem, kan få dækket udgifter til kørsel over 12 km og alle kilometer ved vågetjeneste, hvor enkelte 

frivillige uden bil kan tage en taxa. Vi betaler ikke kørsel til Hospice, plejecentre eller Spangsbjerg.   

Vi har i april måned fået en engangsbevilling på 130.000 kr. af Social -og Arbejdsmarkedsudvalget 

til nyt styresystem til vores intranet, der betyder, at vi nu har finansiering på plads til at komme i 

gang med det. Intranettet er med til, at vi kan opskalere, uden at vi skal udvide med flere 

koordinatortimer. Supporten til det nuværende intranet udløber og vi har selv opsparet godt 

200.000 kr. til nyt intranet. 

Endvidere vil udvalget også se på om § 18 loftet på 200.000 kr. kan hæves til 300.000 kr. samt 

vurdere om mulighed for dækning af lokaleleje ved KFUM og KFUK i Kirkegade. 

 

Vi håber at udvalget vil se positivt på vores ansøgning. 

 

Med venlig hilsen  

 

                        Marianne Rosenbæk                              Christian Bendixen 

                        Formand                                         Kasserer  
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ansøgning om driftsmidler til Ældre Sagen 
(indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Ældre Sagen i Esbjerg Kommune udfører socialt humanitært hjælpearbejde for 
kommunens seniorer. Ældre Sagen har ca. 20.000 medlemmer i kommunen, som er 
fordelt på tre lokalforeninger i henholdsvis Esbjerg, Ribe og Bramming. I 
lokalforeningerne er 300 frivillige engageret, og der afholdes aktiviteter hver eneste 
dag. 
 
De tre lokalforeninger har et samlet fælles koordinationsudvalg, som koordinerer tiltag 
på tværs af lokalforeningerne. Denne ansøgning om driftsmidler til Ældre Sagen er 
koordinationsudvalget afsender på. 
 
Ældre Sagen arbejder blandt andet med og for de mest sårbare seniorer i kommunen. 
Herunder er et uddrag af de mange aktiviteter, som foreningen udfører og der med 
dette budgetforslag søges driftsmidler til fortsat at kunne afholde: 
 

 Hjælp til at begå sig i den digitale verden, herunder MitID, vedligehold og hjælp 
til brug af Smartphones, tablets og computere. 

 Hjælp til indkøb 
 Tryghedsopkald 
 Besøgsvenner 
 Ledsagevenner 
 Demenscafé/aflastning af pårørende og agere den hjælpende hånd. 

 
Ældre Sagen har i en længere årrække søgt, og indtil for to år siden fået, det ansøgte 
tilskud hos Sundhed & Omsorgsudvalget efter Servicelovens §79-midler (tilskud til 
generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for 60+årige). Tilskuddet er 
anvendt til tryghedsopkald, besøgsvenner og hjælp til indkøb. De øvrige ovenfor nævnte 
indsatsområder medfører kun beskedne udgifter, som Ældre Sagen selv afholder eller 
som afholdes ved brugerbetaling. 
 
Fra 2021 har Ældre Sagen ligesom andre ansøgere til §79-midlerne modtaget 54,4% af 
det ansøgte beløb, da der var ansøgninger for næsten det dobbelt af puljens størrelse. 
Det manglende fulde tilskud medfører, at Ældre Sagen på et tidspunkt bliver nødt til at 
stoppe tilbuddene. Det vil uden tvivl føre til behov for en øget indsats fra 
Hjemmeplejen. 
 
Ældre Sagen havde på grund af COVID-19 et overskud i 2020, som dækkede 
underskuddet i 2021. 
 
I 2022 søgte Ældre Sagen om 176.000 kr. i §79-midler og modtog 99.800 kr. svarende 
til 56,7% af det ansøgte beløb. Dette medfører, at de ikke kan dække de ovennævnte 
udgifter andetsteds. 
 
Den forventede udgift for 2023 er 200.000 kr., hvilket er baseret på udgifterne i 2020 
på 192.000 kr. 
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Derfor søges der med dette budgetforslag 200.000 kr. årligt til følgende udgifter: 
 

 Kilometergodtgørelse til de chauffører, der kører sårbare seniorer til indkøb, 
apotek og bank. 

 Kilometergodtgørelse til besøgsvenner, som hver uge besøger ensomme 
seniorer. 

 Telefongodtgørelse til de frivillige, der på skift tager sig af tryghedsopkald til 
enlige sårbare seniorer hver morgen året rundt. 

 Sociale aktiviteter for de nævnte målgrupper. 
 
Aktiviteterne er medvirkende til at øge trygheden og mindske ensomheden for mere end 
200 af de allermest sårbare seniorer, helt i overensstemmelse med kommunens 
politikker på området. Ældre Sagen har flere andre aktiviteter/arrangementer for 
samme målgruppe, her er der dog mulighed for at lade seniorerne betale. 
 
Slutteligt skal det nævnes, at Ældre Sagen modtager et fast budgetbeløb i nogle 
kommuner. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ansøgning om driftsmidler til Ældre 
Sagen 

200,0 200,0 200,0 200,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 200,0 200,0 200,0 200,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



 

Ansøgning  

 

Ældre Sagens Koordinationsudvalg i Esbjerg kommune ansøger hermed om et 
årligt tilskud på 200.000 til vores socialhumanitære hjælpearbejde . 

 

Ældre Sagens kerneområde er Det socialhumanitære arbejde d.v.s. arbejdet med de 
mest sårbare borgere og vi har mange tilbud om hjælp til denne gruppe f, eks. tilbud 
om hjælp til at gebærde sig i den digitale verden herunder ikke mindst hjælp til 
mitID, men også hjælp til at holde IT-udstyr vedlige og hjælp til at bruge smart-
phone, tablet og computer, vi har hjælp til indkøb, tryghedsopkald, besøgsvenner, 
ledsagevenner, demenscafé/aflastning af pårørende og den hjælpende hånd. 

Vi har i en længere årrække søgt og indtil for to år siden fået det ansøgte tilskud 
efter §79 til tryghedsopkald, besøgsvenner og hjælp til indkøb. De øvrige nævnte 
indsatsområder medfører kun beskedne udgifter, som vi selv kan afholde eller ved 
brugerbetaling. 

Det ansøgte beløb er til dækning af udgifter til: 

- km godtgørelse til de chauffører der kører ældre sårbare på indkøb, apotek og 
bank 

- km godtgørelse til besøgsvenner, som hver uge besøger ensomme ældre  

- telefongodtgørelse til de der på skift tager sig af tryghedsopkald til enlige sårbare 
ældre hver morgen året rundt 

- Sociale aktiviteter for de nævnte målgrupper 

Alt sammen aktiviteter som er med til øge trygheden og mindske ensomheden for 
mere end 200 af de allermest sårbare borgere, helt i overensstemmelse med 
kommunens politikker på området.  Vi har mange andre aktiviteter/arrangementer 
for samme målgruppe, men der har vi mulighed for at lade borgerne betale.  



Det manglende (reducerede) tilskud vil betyde, at vi på et tidspunkt bliver nødt til at 
stoppe med tilbuddene. Det vil uden tvivl føre til behov for øget indsats fra 
hjemmeplejen. 

Til og med 2020 har vi fået bevilget det ansøgte beløb, i 2021 fik vi kun 54,4 % af det 
ansøgte beløb, men p.gr.a. Coronaen havde vi i 2020 overskud, som kunne dække 
det underskud vi fik i 2021. 

I 2022 søgte vi om 176.000 og fik 56,7 % heraf, svarende til 99.800, det giver os 
problemer, da vi ikke kan hente dækning af de udgifter andre steder. 

Vores forventede udgift fra 2023 er 200.000, det er baseret på den forventede 
udgift i 2020, som var på 192.000. 

Vi håber meget at udvalget vil bevilge et fast årligt tilskud, som gør det muligt for os, 
at fortsætte de beskrevne aktiviteter uden bekymring for økonomien. 

 

 

 

.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ansøgning om driftsmidler til sygeplejeklinik i Darum Kultur- 
og Fritidscenter (indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Ved Darum Lokalråds møde med Økonomiudvalget den 9. juni 2021 blev muligheden for 
en sygeplejeklinik i Darum drøftet. Drøftelsen førte til, at Darum Lokalråd efterfølgende 
blev indkaldt til møde med Sundhed & Omsorgsudvalget den 21. juni 2021. 
 
Darum Lokalråd gik efter mødet med Sundhed & Omsorgsudvalget i dialog med Darum 
Kultur- og Fritidscenter, som er en selvejende institution. Kultur- og Fritidscentret har et 
egnet lokale til sygeplejeklinik, som er placeret over for træningsfaciliteter i centret, 
ligesom caféen er i umiddelbar nærhed. 
 
Lokalrådet formidlede dernæst et møde mellem Darum Kultur- og Fritidscenter og Fritid, 
Sundhed & Omsorg. Dette møde er blevet afholdt, hvor kommunens hygiejne-
sygeplejerske godkendte lokalets egnethed til sygeplejeklinik. 
 
Efterfølgende er der forhandlet lokaleleje. Her gik tingene så i stå, da der ikke var 
enighed om huslejeniveauet. 
 
På dette års møde mellem Økonomiudvalget og Darum Lokalråd den 31. maj 2022 fik 
Lokalrådet oplyst, at der ikke var bevilget penge nok ved Budget 2022 til både en 
sygeplejeklinik i Kvaglund og Darum. Etableringen af sygeplejeklinikken i Kvaglund er 
igangsat. 
 
Darum Lokalråd søger derfor med dette forslag om midler til en sygeplejeklinik i Darum 
Kultur- og Fritidscenter.  
 
Når sygeplejeklinikken er indrettet, vil lokalet i Darum Kultur- og Fritidscenter kunne 
lejes for 175 kr. pr. time inklusiv lys og varme. 
 
Ønsket fra Darum Kultur- og Fritidscenter er, at lokalet lejes minimum 15 timer pr. uge, 
hvilket vil betyde 2-3 ugentlige åbningsdage. 
 
Huslejeniveauet vil beløbe sig til ca. 140.000 kr. årligt, ligesom der vil skulle ske nogle 
anlægstiltag både fra centrets side og fra Sygeplejens side, såsom blandt andet indkøb 
af inventar, etablering af vandtilførsel og andre hygiejnemæssige tiltag. Herudover 
forventes en årlig rengøringsudgift på ca. 50.000 kr. årligt. 
 
Der søges derfor om 500.000 kr. i 2023 til både anlæg og drift. Driftsudgiften inkluderer 
ligeledes rengøringsudgifter. I 2024 og frem ansøges om 200.000 kr. til drift 
(huslejebetaling og rengøring). 
 
Ved Budget 2022-2025 blev der afsat 500.000 kr. til en sygeplejeklinik i Kvaglund.  
 
Det skal bemærkes, at lokalet til sygeplejeklinik ikke kan anvendes til andre formål på 
grund af hygiejnehensyn, og da medicin opbevares i lokalet. 
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ansøgning om driftsmidler til 
sygeplejeklinik i Darum 

500,0 200,0 200,0 200,0 
      Anlæg 300,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 200,0 200,0 200,0 200,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
- 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



                         Darum lokalråd                   

DARUM – byen bag diget!

 

Til Budgetforhandling vedr. Sundhedsklinik i Darum  

 

Kære byråd 

Ved Darum lokalråds møde med Økonomiudvalget i 2021 drøftede vi muligheden for sundhedshus i 
Darum. Det førte til at vi efterfølgende blev indkaldt til møde med Sundhed & Omsorg sammen med 
andre lokalråd.  

Herefter gik vi i dialog med Darum Kultur-og Fritidscenter (DKFC), som er en selvejende institution. 
De havde et lokale, de gerne ville leje ud til Sundhedsklinik. Vi fik formidlet et møde med DKFC og 
Arne Nicolaisen i Centret. Han syntes godt om lokalet, men der skulle en hygiejnesygeplejerske ud og 
godkende det. Tingene blev herefter noget forsinkede grundet corona.  

Men endelig her i foråret blev lokalet godkendt og der skulle så forhandles lokaleleje. Og her gik 
tingene så i stå. Esbjerg kommune ville ikke betale den forlangte leje.  

På møde med Økonomiudvalget fik vi oplyst at der ikke var bevilget penge nok til en klinik i både 
Kvaglund og Darum ved budgetforhandlingerne i 2021. 

Derfor vil vi nu søge om at der bevilges penge til en sundhedsklinik i Darum. Når lokalet er indrettet, 
vil det kunne lade sig gøre i Darum Kultur – og Fritidscenter til prisen 175 kr/time incl. lys og varme, 
for de timer, det benyttes.                                                                                                                                 
Det skal bemærkes, at DKFC ikke må benytte lokalet til andet i de øvrige timer pga. hygiejnehensyn 
og da der skal opbevares medicin derinde. Den totale lokaleleje for dette lokale skal derfor være 
indeholdt i denne pris. 

 

Med venlig hilsen 
Helle Ertmann 
Formand for Darum Lokalråd                                                        
lokalraad@darum.dk | T: 28 34 94 35

mailto:lokalraad@darum.dk
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ribe Boldklub - Hævning af kampbane  
 
2. Beskrivelse af forslag 
Ribe Boldklub har gennem en årrække været udfordret af, at klubbens opvisningsbane, 
ikke har kunnet bruges sæsonen igennem pga. vand på banen.  
Ribe Boldklub ønsker en løsning på problemet og klubben har derfor fremsendt en 
ansøgning til Esbjerg Kommune til Budget 2023-26. 
Ribe Boldklub tilbyder at være medfinansierende til projektet. 
 
Entreprenørafdelingen ved Esbjerg Kommune har ansvaret for den daglige drift af 
kommunens boldbaner. Entreprenørafdelingen er bekendt med problemerne i Ribe og 
har derfor haft sagen til gennemgang.  
Entreprenørafdelingen har fremsendt løsningsforslag og tilbud på udførelse af opgaven.  
 
Entreprenørafdelingens kommentarer: 

- Opvisningsbanen ved Ribe Fritidscenter har, i perioder med megen nedbør, 
problemer med, at banen er for våd til, at der kan spilles på den.  

- Opvisningsbanen ligger lavt, og det er den eneste bane på anlægget, der ikke er 
blevet hævet.  

- Grundvandet for området ved Ribe Fritidscenter ligger højt og reguleres ved af-
pumpning. 

- Der pumpes vand væk fra drænsystemet.  
- Drænsystemet er gammelt og trænger til en omlægning, da der har været 

sætninger på opvisningsbanen. 
- Pumpesystemet for området er, i perioder, overbelastet. Ved megen nedbør over 

længere tid, kan det tage op mod flere dage før vandet er pumpet væk. 
- Erfaring med banerne ved rondellen har vist sig, at når banen hæves 1m og der 

etableres nyt dræn, så fungerer det.  
 
Entreprenørafdelingens løsningsforslag: 

- Opgaven omfatter, at banearealet ved opvisningsbanen skal hæves ca. 1 meter 
fra kote 1.05 til kote 2.05 langs siderne og med kote 2.25 midt på banearealet. 

- Da der er tale om en opvisningsbane, bør der indtænkes et vandingssystem. 
(Vandingssystemet er indtænkt pga. udfordringer med vejrliget. Lange perioder 
med tørke medfører, at banen vil mangle vand; her og nu.  

- Opgaven kræver hævning af et samlet baneareal på ca. 14.400 m2. 
 
Entreprenørafdelingens tilbud for udførelse af opgaven: 

- Hævning af baneareal på ca. 14.400 m2: 3.081.000 kr. ekskl. moms 
(Alle priser er vejledende og indeksreguleres, når tilbuddet accepteres). 

 
Tømning af sandfang ved Ribe Boldbaner: 
Miljø tømmer sandfanget, med sand fra åen, ved Ribe Boldbaner. Sandet herfra er brugt 
til hævning af andre baneområder ved Ribe Boldklub. 
Sandet kan ligeledes bruges til hævning af opvisningsbanen.  
For hver m3 sand der kan hentes ved sandfangene, kan prisen reduceres med 20 kr. pr. 
m3. Da sand fra sandfanget gives væk efter ”Først til mølle”, er det ikke muligt, på 
forhånd, at indregne besparelsen i tilbuddet fra Entreprenørafdelingen.  
 
Projektet kræver tilkørsel af 17.280 m3 sand. Kan samtlige m3 hentes fra sandfanget vil 
det medføre en besparelse for projektet på 345.600 kr. 
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Ribe Boldklub har i mail af 16. juni 2022 oplyst, at de er medfinansierende til projektet 
med 500.000 kr. Medfinansieringen på 500.000 kr. er fra egen klubkasse. 
Dette projekt er derfor ikke omfattet af momsudligningsordningen.   
 
En realisering af projektet har en nettoudgift for Esbjerg Kommune på 2.581.000 kr.   
 
Det kan oplyses, at Ribe Boldklub har fremsendt et alternativt billigere løsningsforslag. 
Begge løsningsforslag er fagligt vurderet af ekstern rådgiver. Tilbagemeldingen er, at 
løsningsforslaget fra Entreprenøren (beskrevet ovenfor) rent anlægsteknisk er den 
bedste løsning i området. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Udvikling af baneområdet ved opvisningsbanen ved Ribe Boldklub. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ribe Boldklub - Hævning af 
opvisningsbane 
 

2.581,0 0,0 0,0 0,0 

      Anlægsudgift 
      Anlægsindtægt 

3.081,0 
-500,0 

0,0 
0,0 

 

0,0 
0,0 

 

0,0 
0,0 

Områdets totale budget ca.  3.700,0 3.700,0 3.700,0 3.700,0 

 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget for drift af boldbaner har løbende været omfattet af generelle 
budgetreduktioner. 



From:                                 simon wulff Hansen 
Sent:                                  Tue, 25 May 2021 12:22:33 +0200 
To:                                      Lise-Lotte Knudsen. LIKNU 
Subject:                             Udkast ansøgning til hævning af bane 1 
 

TIl rette vedkommende. 

 

Da RBK gennem en årrække har været udfordret af, at vores opvisningsbane, og banen der ligger 
i hjertet af anlægget, IKKE har kunnet bruges sæsonen igennem grundet vand på banen, ønsker 
RBK at indgå i et samarbejde med Esbjerg Kommune om at få problemet løst. Det er den eneste 
bane på anlægget, der ikke er blevet hævet, hvilket også understreger, hvad der er den rigtige og 
eneste vej i at sikre en bane, der kan bruges igennem hele fodboldsæsonen. 

 

I foråret 2020 blev det med al tydelighed understreget hvad skrækscenariet er for en fodboldklub, 
med lavtliggende baner og i særdeleshed en meget lavtliggende kampbane. Grundet store 
mængder nedbør, stærk vestenvind, ophobning af bagvand og et digebrud endte enorme 
mængder vand på det laveste punkt bag diget - Ribe Stadion.  

 

Velvidende der var flere faktorer i spil i ovennævnte scenarie, er der intet der tyder på at vi går 
en fremtid i møde med mindre nedbør. I årene inden oversvømmelsen var der også udtalte 
problemer med at afvikle fodbold grundet nedbør i efteråret på Ribe Stadion, ganske enkelt fordi 
kampbanen er for lavt placeret. 

 

Vi er jvf. nedenstående skriv bekendt med at anlægsopgaven er stor, hvorfor RBK også er 
interesseret i at finde en løsning hvor vi er medfinansierende på opgaven. 

 

 

 

Ribe Boldklub har i 2020 givet udtryk for, om det kunne være en god idé, at løse problemet ved at 
hæve kampbanen tilsvarende baneområdet ved rondellen. 

  

Ribe Boldklub har ydermere givet udtryk for, at kampbanen er mere udsat for vandmængder på 
banen, blandt andet på grund af at grundvandet står højt i området. Og hermed er det også mere 
sårbart i perioder med megen regn. 



  

Entreprenørafdelingen har forholdt sig til, om der rent faktisk er et generelt problem og har ikke 
forholdt sig til situationen med oversvømmelsen af baneområderne ved Ribe Fritidscenter i foråret 
2020; grundet at denne situation var helt ekstraordinær. 

  

Entreprenørafdelingen har fremsendt følgende, som skal vægtes i forhold til evt. løsning af 
problemet: 

  

 Kampbanen ved Ribe Fritidscenter har, i perioder med megen nedbør, problemer med, at 
banen er for våd til, at der kan spilles på den. 

 Kampbanen ligger lavt. 
 Grundvandet for området ved Ribe Fritidscenter ligger højt og reguleres ved afpumpning. 
 Der pumpes vand væk fra drænsystemet. 
 Drænsystemet er gammelt og trænger til en omlægning, da der har været sætninger på 

boldbanen. 
 Pumpesystemet for området er, i perioder, overbelastet. Ved megen nedbør over længere 

tid, kan det tage op mod flere dage før vandet er pumpet væk. 
 Erfaring med banerne ved rondellen har vist sig, at når banen hæves 1m og der etableres 

nyt dræn, så fungerer det godt. 
 Da det er en kampbane, burde der evt. indtænkes et vandingssystem. 

  

Opgaven omfatter, at banearealet ved kampbanen skal hæves ca. 1 meter fra kote 1.05 til kote 
2.05 langs siderne og med kote 2.25 midt på banearealet. 

 

  

Entreprenørafdelingens overslag for hævning af banen – et samlet areal på ca. 14.400 m2 lyder 
på ca. 2.630.000 kr. ekskl. Moms. 

  

Prisen er vejledende og skal indeksreguleres, når og hvis tilbuddet accepteres. 

  

Grunden til at vandingsanlægget er taget med i Entreprenørafdelingens overvejelser og overslag 
er, en vurdering af de vejrliget og de udfordringer det medfører mht. perioder med både tørke og 
regn. Vandet bliver ledt væk hurtigt, men så kommer banen til at mangle vand senere. 

  



I prisoverslaget er der ikke taget højde for, at der evt. er en mulighed for at der kan hentes sand 
ved sandfangene. Hvis dette viser sig som en mulighed vil prisen kunne reduceres. 

                          

  

Da vi ikke kan betragte opgaven som en driftsopgave, skal Ribe Boldklub fremsende en ekstern 
ansøgning til budgettet. 

  

Hvis Ribe Boldklub gerne vil have forslaget behandlet ved dette års budgetforhandlinger, skal jeg 
modtage en ansøgning fra jer senest den 25. maj 2021. 

  

Jeres ansøgning skal indeholde en beskrivelse af problemet – der kan I tage udgangspunkt i 
ovenstående beskrivelse – og supplere med jeres egne erfaringer. 

  

Ydermere skal Ribe Boldklub forholde sig til en evt. medfinansiering/egenfinansiering ved 
projektet. 

  

Hvis I ikke har mulighed for at fremsende en ansøgning med frist pr. 25. maj 2021 og forholde jer 
til den økonomiske side af sagen, så må du lige kontakte mig. 

  

En anden mulighed er at bruge 2021 på at kvalificere sagen og så fremlægge den ved næste års 
budgetforhandlinger. 

  

Du er meget velkommen til at kontakte mig i forhold til ovenstående. 

  

  

 
--  
Venlig Hilsen 
 
Simon W. Hansen
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Ansøgning om tilskud og kommunegaranteret lån til etablering 
af springcenter ved Ribe Fritidscenter  
 
2. Beskrivelse af forslag 
Ribe Gymnastikforening er en stor forening med over 1.800 medlemmer, som har en 
ambition om altid at gøre det bedst mulige. Ved at etablere et moderne springcenter 
med topmoderne faciliteter, bliver der plads til alle, og selv de bedste gymnaster kan 
fortsat udfordres. 
 
Ribe Fritidscenter er en selvejende institution, hvis formål er at udbyde faciliteter til 
brug for idræt, fritidsvirksomhed, møder, koncerter, kongresser, udstillinger og andre 
kulturelle aktiviteter. Gymnastikforeningens ønske om et springcenter vil gøre 
idrætsanlægget mere fuldendt og være med til at skabe endnu bedre rammer for 
brugerne. Et springcenter vil blive brugt af gymnastikforeningen i det daglige, men vil 
også blive et naturligt samlingssted for store arrangementer, og træningssamlinger for 
landsdelshold. Udvidelsen vil også have den betydning, at der bliver plads til flere 
foreninger og brugere i Ribe Fritidscenter. 
 
Foreningens vision er at være den foretrukne forening og foreningens mission og formål 
er, at kunne tilbyde gymnastik, spring, parkour og hold-aktiviteter af høj kvalitet for 
alle.  
 
Springcentret bliver placeret bag den eksisterende hal 3 over mod boldbanen. 
Bygningen bliver på 1.250 m2 med et indskudt dæk på 417 m2 med plads til spejlsal 
der opfylder DIF’s Teamgym. standard. Siderne på springcentreret bliver i 
betonelementer med sort granit, som er samme materiale som de sidste tilbygninger. 
Bygningen skal bygges med store vinduespartier, som skal sikre masser af lys og 
udsyn. Springcentret skal bl.a. indeholde fasttrack trampolinbane, løsskumsgrav, fast 
parkourbane og plads til at have fiberbanen liggende fremme hele tiden.  
 
Det er forudset at springcenteret etableres af Ribe Fritidscenter, og udlejes til 
folkeoplysende foreninger.  
 
Projektet forventes finansieret således: 

 
Der er også lavet et driftsbudget for opførelsen, som viser følgende: 
Årlige udgifter inkl. forretning 828.860 kr.  
Årlige indtægter ved udleje til foreninger m.m. 837.500* kr.  
Lokaletilskud 762.100 kr.  

 
*Ribe Gymnastikforening og Ribe Fritidscenter har på baggrund af de nuværende 
lokaletilskudsregler udarbejdet et forventet budget for udleje af det nye springcenter. 
Indtægtsgrundlaget er beregnet på en forventet kommunal godkendelse af faciliteterne 

Ribe Gymnastikforening, egenfinansiering 2.400.000 kr. 
Ribe Gymnastikforening, værdi af eget arbejde 200.000 kr. 
Anlægstilskud Esbjerg Kommune (udbetalt værdi) 16.500.000 kr. 
Fondsmidler m.m. 1.000.000 kr. 
Lånoptagelse ved Kommune Kredit (Ribe Fritidscenter) 8.000.000 kr. 
I alt inkl. moms 28.100.000 kr. 
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som lokaletilskudsberettigede og med nuværende gældende takster for lokaletilskud, 
som kommunen yder til foreninger. 
Denne viser en forventet lejeindtægt på 837.500 kr. (udbetalt værdi., hvortil der ydes 
91% lokaletilskud i alt 762.100 kr. årligt.   
 
Jf. Folkeoplysningsloven kan kommunalbestyrelsen udlade at yde lokaletilskud til nye 
haller, dvs. haller, til hvilke foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud, hvis 
der kan anvises egnede kommunale faciliteter. Kommunalbestyrelsen kan også undlade 
at yde lokaletilskud til ændring af lejemål om haller, hvis det medfører væsentlige 
merudgifter for kommunalbestyrelsen.  
 
Etablering af springcentret vil betyde, at Ribe Gymnastikforening får bedre faciliteter i 
Ribe Fritidscenter, og hvor foreningen så får mulighed for at samle foreningens 
aktiviteter (foreningen kan flytte aktiviteter fra hallen hos Riberhus Privatskole uden 
lokaletilskud til Ribe Fritidscenter). Samtidig vil der blive ledige tider i Ribe 
Fritidscenters nuværende faciliteter, men det er vurderingen, at disse tider vil blive 
opfyldt af øget aktivitetsniveau (øget lokaletilskud) hos nuværende brugere. Enkelte 
foreninger vil flytte aktiviteter fra kommunale lokaler til Ribe Fritidscenter, disse 
flytninger vurderes dog at have en marginal økonomisk konsekvens. 
 
Projektet forventes igangsat i løbet af 2023-2024. 
 
Det har ikke været muligt for forvaltningen at kvalificere forudsætningen for 
lokaletilskuddet på baggrund af de oplyste tal.  
 
Det skal også nævnes, at Kultur & Fritidsudvalget netop har igangsat arbejdet med 
udarbejdelse af en sektorplan for fritidsområdet, hvorfor ønsker til fremtidig udvikling af 
faciliteterne på fritidsområdet fremadrettet vil blive vurderet i forhold til den kommende 
sektorplan. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering af springcenter 
Anlægstilskud Ribe Fritidscenter (budgetværdi) 

24.500,0 
16.500,0 

 

672,5 672,5 672,5 
Lokaletilskud (anslået budgetværdi) 0,0 672,5 672,5 672,5 
Deponering til etablering af springcenter 8.000,0 0,0 0,0 0,0 
Finansieret af afsatte midler til imødegåelse af 
deponering 

-8.000,0 0,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget (lokaletilskud) 22.452,0 22.452,0 22.452,0 22.452,0 
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Det er ikke muligt at afløfte tilskudsmoms på anlægstilskud til Ribe Fritidscenter, da Ribe Fritidscenter bliver 
frivillig momsregistreret på udlejning af ejendom. 
Esbjerg Kommune skal foretage deponering jf. lånebekendtgørelsen ifm. garanti til Ribe Fritidscenter. 
 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen anvist finansiering af øgede lokaletilskudsudgifter 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Umiddelbart ingen. Gymnastikforeningen håber at kunne bidrage med frivilligt arbejde 
til selve byggeriet – herunder hjælp til jordarbejdet og levering af sand m.v.  
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
 
Esbjerg Kommune har tidligere givet garantier til Ribe Fritidscenter, senest i 2017 ifm. 
udbygning af centret med kampsportsfaciliteter, hvor Esbjerg Kommune gav garanti på 
8,5 mio. kr. 
 
Esbjerg Kommune modtog i juni 2021 en tilsvarende ansøgning om hjælp til opførsel af 
det omtalte springcenter, men der blev ikke afsat budget til projektet. 
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Forord / baggrund for projektet: 

Ribe Gymnastikforening er en forening i stadig udvikling, og med ca. 1.800 medlemmer og 100 
frivillige ledere og instruktører, en forening som hele tider tænker fremadrettet, er visionær, 
dedikeret og ansvarlige for hele tiden at søge det optimale for alle i foreningen. 

Foreningen har fokus på kvalitet og rummelighed, og har aktiviteter for mange målgrupper. 

Man har i foreningen gennem nogle år haft en arbejdsgruppe i gang med at se på, hvad der kan 
gøres for at optimere medlemmernes muligheder og derfor har man udarbejdet vedlagte 
ideoplæg til et kommende springcenter, placeret ved Ribe Fritidscenter 

Tilbage i 2010-2011 blev Ribe Fritidscenter udvidet med bl.a. en idrætshal indeholdende 2 
stortrampoliner og 2 springgrave. Det var på dette tidspunkt en milepæl for gymnastikforeningen, 
og det har gennem flere år været til stor glæde for foreningen. 

Ribe Gymnastikforening har altid en ambition om at gøre det bedst mulige – og derfor dette store 
ønske om at opføre et reelt springcenter med super moderne faciliteter, hvor der bliver plads til 
alle og hvor man kan udfordre også de bedste. 

Ideoplægget indeholder en beskrivelse af de eksisterende rammer og de fremtidige behov, der er 
til, og vigtigheden af - en opførelse af et springcenter ved Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe 

 
 

Om Ribe Gymnastik Forening  

I 1977 startede foreningen og hed da Ribe Nørremark Gymnastikforening. Dengang var der ikke 
mulighed for at dyrke gymnastik i Ribe. Men behovet har vist sig at være der, hvilket til stadighed 
bliver bevist af tilgangen af medlemmer. I 2019 rundede de 1.800 medlemmer.  
 
 Ribe Gymnastik Forening er i dag en forening, der har en bred vifte af aktivitetstilbud. Disse tilbud 
inkluderer blandt andet gymnastikhold til alle aldre, konkurrence gymnastik, parkour, fitness, 
spinning, yoga, pilates mm. 

I bestyrelsen, ser man det som den vigtigste opgave at kunne tilbyde gymnastik- og 
fitnessaktiviteter af høj kvalitet til alle. Det sker primært ved at skaffe og uddanne dygtige 
ledere/instruktører, som man støtter og opmuntrer så meget det er muligt. 
 

Organisation: 

Ribe Gymnastikforening er en af Esbjerg Kommunes største foreninger 
 
Foreningens Vision er at være den foretrukne forening, og foreningens mission og formål er, at 
kunne tilbyde gymnastik, spring, parkour, og hold aktiviteter af høj kvalitet til alle. 
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Om Ribe Fritidscenter 

Ribe Fritidscenter er en selvejende intuition, hvis formål er at forestå driften af, og at udbygge 
centeret til brug for idræt, fritidsvirksomhed, møder, koncerter, kongresser, udstillinger og andre 
kulturelle aktiviteter.  

Ribe Fritidscenter ser gymnastikforeningens ønske om et springcenter, som en fortsat udvikling af 
centret og et tiltag, som vil gøre idrætsanlægget endnu mere ”total” og dermed også være med til 
at skabe endnu bedre rammer for brugerne. 

Vi vil i Ribe Fritidscenter gerne være byens og områdets naturlige samlingssted for fritids- og 
kulturaktiviteter på tværs af alle aldersgrænser, aktiviteter og interesser.  

Projektet omkring den nu ønskede udbygning ved Ribe Fritidscenter falder godt sammen med 
visionen for Esbjerg Kommune, hvor satsning på fritids- og kulturområdet ses som en løftestang 
for bosætning, turisme og erhverv. Projektet støtter også op om byrådets partnerskabsaftale med 
DGI og DIF, om ”Bevæg dig for livet”, som bl.a. betyder, at flest mulige borgere i alle livsfaser skal 
gøres fysisk aktive. 

 

 

Målgruppen: 

Målgruppen for udvidelsen med et springcenter er naturligvis medlemmerne i 
gymnastikforeningen, som vil få opdaterede og moderne faciliteter til deres idræt, men 
faciliteterne generelt vil med det nye springcentret også blive et naturligt samlingssted for store 
arrangementer, og træningssamlinger for landsdelshold, andre gymnastikforeninger m.m. og give 
plads til flere idrætsudøvere i det hele taget. 

Udvidelsen vil også have den betydning at der bliver yderligere plads til de foreninger og brugere, 
som hele tiden har ønsker om flere aktivitetstimer, ønsker som i dag ikke kan indfries i Ribe 
Fritidscenter. 

 

Beskrivelse af springcentret 

Det nye springcenter bliver placeret bag den eksisterende hal 3, på arealet mellem hal 3 og 
boldbanerne.  

Bygningen bliver på 1.250 m2 med et indskudt dæk på 417 m2. 

Der vil være store vinduespartier, som sikrer masser af lys og udsyn, uden det går ud over 
mulighederne for brug af faciliteterne.  

Se mere i vedlagte materiale. 
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Anbefalinger: 

Ribe Fritidscenter ved formand Carsten Lund: 

Et nyt springcenter i Ribe Fritidscenter vil styrke og underbygge Ribe Fritidscenters vision og mål 
om at blive et "Bevæg dig for livet" idrætscenter, hvor vi forfølger DIF og DGI's vision om, at i 2025 
er der 75 af befolkningen som er idrætsaktive og mindst 50 pct. i en forening.  
Vi ser Ribe Gymnastikforening som den helt naturlige aktør for at stå i spidsen for et springcenter i 
Esbjerg Kommune. Det er kommunens største gymnastikforening og professionelt ledet. De vil helt 
sikkert tiltrække DGI træningshold m.v. til Ribe Fritidscenter. Et Springcenter vil styrke det samlede 
center og få mulighed for at få flere brugere ind - ikke kun til gymnastikken. Det er bare et flot 
projekt, som Ribe Gymnastikforening har fået skabt her. 

 

DGI ved Gymnastikkonsulent Steffen B Erichsen: 

Vi ser som DGI Sydvest at et kommende Springcenter i Ribe vil være et attraktivt for Ribe 
Gymnastik Forening for at kunne fastholde og tiltrække medlemmer.  
Et nyt springcenter kan være samlingssted for de nærliggende foreninger ift. weekend-træninger 
m.m. der ikke selv har egne faciliteter.  
Som DGI Sydvest ser vi at Ribe Fritidscenter kunne blive et godt sted ift. afholdelse af kurser 
(attraktive faciliteter) Til vores landsdelshold vil kunne være et godt alternativ til at afholde 
weekend-træninger. Vi kunne også godt se stedet være attraktivt f.eks. til et 10-14 landsdelshold  
Vi kan desværre ikke love noget men ser det som meget attraktivt sted af afholde DGI aktiviteter. 
 
 
Ribe Badminton Club ved formand Arthur Andersen: 

Projekt springcenter i Ribe Fritidscenter er et spændende og ambitiøst tiltag, som vil komme de 

mange udøvere i Ribe Gymnastik Forening til gode – og være et trækplaster for nye medlemmer 

og potentielle tilflyttere til by og opland. I Ribe Badminton Club støtter vi projektet, fordi fysisk 

aktivitet giver sundhed og sammenhold – på tværs af idrætsgrene. Gode faciliteter og en alsidig 

tilbudsvifte er en væsentlig forudsætning for en aktiv kommune, og tilknytningen til Ribe 

Fritidscenter vil styrke og reaktualisere stedet og skærpe det vigtige fokus på bevægelse og 

fællesskab. I Ribe Badminton Club er vi desuden udfordret med at få plads og tider til vores hold, 

hvorfor en udvidelse af de fysiske rammer også vil gøre det nemmere og mere attraktivt at spille 

badminton hos os.    

 

Ribe Håndbold Klub ved Formand Jørn W Mortensen: 

Projekt springcenter i Ribe Fritidscenter kan vi fra Ribe HK kun anbefale bliver til noget. Vi som 
klub har behov for flere hal timer til vores hold. Vi er i den situation at vi må træne andre steder 
end i RFC, det gør at nogle af vores hold ikke helt komme til at opleve det fællesskab der er blandt 
holdene på tværs af årgang samt også mellem drenge og pigerne. Det er vores mål som klub at de 
yngre spiller kan spejle sig i de ældre årgang og de ældre årgang kan være et forbillede for de 
yngre spiller.  

De ekstra tider kan gøre at vores træning bliver mere struktureret så vi kan udvikle alle spillere på 
hver deres niveau. 
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Økonomi: 

Der er lavet et budget for opførelsen. Der regnes med en samlet anlægsudgift på 28.060.000 kr. 
som vi håber kan finansieres således 

Ribe Gymnastikforening       2.400.000 kr. 
Ribe Gymnastikforening frivilligt arbejde       200.000 kr. 
Kommunalt anlægstilskud    16.500.000 kr. 
Fondsmidler m.m.      1.000.000 kr. 
Låneoptagelse ved Kommune Kredit (Ribe Fritidscenter)   8.000.000 kr. 
I alt     28.100.000 kr. 

 

Der er også lavet et driftsbudget for opførelsen, som viser følgende 

Årlige udgifter inkl. forrentning         828.860 kr. 
Årlige indtægter ved udleje til foreninger m.m.       837.500 kr.* 

*Indtægtsgrundlaget er beregnet på en forventet kommunal godkendelse af faciliteterne som 
lokaletilskudsberettigede og med nuværende gældende takster for lokaletilskud, som kommunen 
yder til foreninger. 

 

Køreplan: 

Der er et ønske om at kunne igangsætte byggeriet i løbet af 2023-2024. 

Vi indgår gerne i dialog med Esbjerg Kommune omkring projektet og svarer gerne på eventuelle 
spørgsmål, kommentarer m.m. 

 

Ribe, den 8. juni 2022 

 

På vegne af 

 

Ribe Gymnastik forening   Ribe Fritidscenter 

 

_________________________  _________________________ 
Niels Bojsen Kjær   Carsten Lund 
formand    formand  

 

Bilag: 

Projektoplæg Springcenter i Ribe Fritidscenter 

 



Projekt springcenter 
i Ribe Fritidscenter
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I samarbejde med Ribe Fritidscenter 
Med hjælp fra tømrer Gregers Bruhn

Udarbejdet af Ribe Gymnastik Forening

i samarbejde med Ribe Fritidscenter 

med hjælp fra tømrer Gregers Bruun

Bygningskonstruktør Daniel Carlsson 

og PE-redskaber
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Om Ribe Gymnastik Forening 
Vi er en forening i stadig udvikling med 1800 medlemmer og 100 frivillige instruktører.

Vi har fokus på både kvalitet og rummelighed.

Vi har været certificeret som Springsikker Forening siden 2017.

Vi har hold for handicappede, børn med udfordringer, Idræt om dagen for ældre, almindelige 
gymnastikhold og konkurrence/elitehold.

Vi samarbejder med andre foreninger om hold. (ungdomshold 16-25 med Farup, Roager, Hviding 
og +40 hold med Frifelt)

Vi samarbejder med DGI om bl.a. Bevæg dig for livet og Jump4fun.

Derfor mangler vi et springcenter

Alle i foreningen er frivillige og 
ulønnede. Hvert år bliver der lagt 

mange kræfter i opvisninger og hjælp 
ved arrangementer. Derfor har 

foreningen gennem flere år kunnet 
samle penge sammen til dette projekt 

og har mere end 1,5 mio. klar.
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Løsskumsgrav – Fiberbane – Fasttrack
eksempel fra Randers Gymnastik Forening

Randers Gymnastikforening
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Springcenter, hvorfor?

• Ønske om en fasttrack (trampolinbane) som gør det muligt at øve spring langsommere.

• Løsskumsgrav, hvor man kan øve svære spring uden at komme alvorligt til skade

• Plads til at have fiberbanen liggende fremme uden den skal pakkes væk efter hver træning

• Plads til alle gymnastikhold i RFC (Pt. 6 hold i Privatskolens nye hal)

• Plads til at kunne starte nye hold

• Mere plads til vore gymnastik redskaber.

• Mulighed for at tiltrække DGI hold (F.eks. Ribe Rep.)

• Fast Parkourbane og flere parkour redskaber

Vi har i Ribe Gymnastik Forening en ambition om at gøre det bedst mulige. 

Derfor mangler vi et springcenter med super faciliteter, hvor der er plads til alle og vi 
kan udfordre de bedste. 

Sikkerheden skal være i top og faciliteterne med de nyeste standarder. Det får vi med 
dette springcenter. Vi kommer på linje med idrætsefterskolerne, som gennem de 
seneste år har investeret meget i deres faciliteter.

Parkour er en gren i vores forening, som især tiltaler unge mennesker, der gerne vil 
flytte grænserne. Her bliver der plads til en mere permanent indretning tilpasset 
deres ønsker også.
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Springcenter -
Hvorhenne?

Bag hal 3 er der et ledigt areal 
over mod boldbanen
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Beskrivelse

Det nye springcenter vil komme til at ligge bag hal 3 over mod fodboldbanen. Bygningen 
bliver på 1250 m2 med et indskudt dæk på 417 m2 Siderne i betonelementer med sort 
granit, samme materiale som de sidste tilbygninger. 
Der vil være store vinduespartier, som sikrer masser af lys og udsyn, uden det går ud over 
brugen af bygningen.
Det indskudte dæk giver plads til spejlsal, med mål der opfylder DIF´s Teamgym standard.
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Skitse Gregers BruunSkitse udarbejdet af 
Gregers Bruun
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Springcenter - Indretning
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Anbefalinger
Ribe Fritidscenter ved formand Carsten Lund:

Et nyt springcenter i Ribe Fritidscenter vil styrke og underbygge Ribe Fritidscenters vision og mål om at blive et "Bevæg dig for 
livet" idrætscenter, hvor vi forfølger DIF og DGI's vision om, at i 2025 er der 75 af befolkningen som er idrætsaktive og mindst 50 

pct. i en forening. Vi ser Ribe Gymnastikforening som den helt naturlige aktør for at stå i spidsen for et springcenter i Esbjerg 
Kommune. Det er kommunens største gymnatikforening og professionelt ledet. De vil helt sikkert tiltrække DGI træningshold m.v. 

til Ribe Fritidscenter. Et Springcenter vil styrke det samlede center og få mulighed for at få flere brugere ind - ikke kun til 
gymnastikken. Det er bare et flot projekt, som Ribe Gymnastikforening har fået skabt her. 

Ribe Håndbold Klub ved Formand Jørn W Mortensen:

Projekt springcenter i Ribe Fritidscenter kan vi fra Ribe HK kun anbefale bliver til noget. Vi som 
klub har behov for flere hal timer til vores hold. Vi er i den situation at vi må træne andre steder 

end i RFC, det gør at nogle af vores hold ikke helt komme til at opleve det fællesskab der er 
blandt holdene på tværs af årgang samt også mellem drenge og pigerne. Det er vores mål som 

klub at de yngre spiller kan spejle sig i de ældre årgang og de ældre årgang kan være et 
forbillede for de yngre spiller. 

De ekstra tider kan gøre at vores træning bliver mere struktureret så vi kan udvikle alle spillere 
på hver deres niveau. 

DGI ved Gymnastikkonsulent Steffen B Erichsen:

Vi ser som DGI Sydvest at et kommende Springcenter i Ribe vil være et attraktivt for Ribe Gymnastik Forening for at kunne fastholde og tiltrække medlemmer. 

Et nyt springcenter kan være samlingssted for de nærliggende foreninger ift. weekend-træninger m.m. der ikke selv har egne faciliteter. 

Som DGI Sydvest ser vi at Ribe Fritidscenter kunne blive et godt sted ift. afholdelse af kurser (attraktive faciliteter) 

Til vores landsdelshold vil kunne være et godt alternativ til at afholde weekend-træninger. 

Vi kunne også godt se stedet være attraktivt f.eks. til et 10-14 landsdelshold 

Vi kan desværre ikke love noget men ser det som meget attraktivt sted af afholde DGI aktiviteter 
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Ribe Badminton Club ved formand Arthur Andersen:
Projekt springcenter i Ribe Fritidscenter er et spændende og ambitiøst tiltag, som vil komme 
de mange udøvere i Ribe Gymnastik Forening til gode – og være et trækplaster for nye 
medlemmer og potentielle tilflyttere til by og opland. I Ribe Badminton Club støtter vi 
projektet, fordi fysisk aktivitet giver sundhed og sammenhold – på tværs af idrætsgrene. Gode 
faciliteter og en alsidig tilbudsvifte er en væsentlig forudsætning for en aktiv kommune, og 
tilknytningen til Ribe Fritidscenter vil styrke og reaktualisere stedet og skærpe det vigtige fokus 
på bevægelse og fællesskab. I Ribe Badminton Club er vi desuden udfordret med at få plads 
og tider til vores hold, hvorfor en udvidelse af de fysiske rammer også vil gøre det nemmere 
og mere attraktivt at spille badminton hos os.



Etablering
Investering Finansiering

Byggeri 16.675.000 Ribe Gymnastik Forening 2.000.000

Springinventar 2.400.000 Ribe GF værdi frivilligt arb. 200.000

Andre udgifter 1.825.000 Ribe Fritidscenter, lån 6.000.000

I alt excl. Moms 20.900.000 Fondsmidler m.m. 900.000

Skønnet moms 3.135.000 Anlægstilskud Esbjerg k. 15.000.000

Skal finansieres 24.035.000 I alt 24.100.000

Indtægter Udgifter

Udleje af hallen 739.000 El, vand, varme m.m. 323.000

Øget salg i cafeteria 50.000 Øget lønudgift 185.000

Finansieringsomk. 264.000

Indtægter i alt 789.000 Udgifter i alt 772.000

Drift
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Økonomi: Se bilag



Vores bidrag

• Ribe Gymnastik Forenings ambition er at kunne finansiere 
indretningen i et nyt springcenter (alle redskaber i og over 
gulvet) ved egen finaciering og med tilskud fra diverse fonde.

• Ved sidste års regnskabsafslutning havde Ribe Gymnastik 
Forening 1.578.000 kr. i indestående.

• Ribe Gymnastik Forenings mål er at spare 100.000 kr. op hvert 
år

• Gymnastikforeningen håber at kunne bidrage til selve 
byggeriet med frivillig hjælp til jordarbejdet og levering af 
sand.
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 Nødvendigt 
forslag  

Forslag til 
ønsket udvikling  

Fastholdelses- 
forslag   

 
1. Udvikling af Esbjerg Sportscollege til Esbjerg Sports- og 
Kulturcollege 
 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Esbjerg Sportscollege er i dag en selvejende institution (fond), og der er nedsat en 
bestyrelse, som består af repræsentanter udpeget af Byrådet og Business Esbjerg. 
Driften sker i et samarbejde med boligforeningen Ungdomsbo.  
 
Esbjerg Sportscollege, Esbjerg Kommune og uddannelsesinstitutionerne, fremmer 
udviklingen af talenter ved at etablere rammer og et helhedsorienteret miljø, som i 
samarbejde med klubberne og institutionerne skaber ideelle forhold for talentudvikling. 
På dette område spiller Esbjerg Sportscollege en væsentlig rolle – særligt i forhold til 
tiltrækning og fastholdelse af talenter. Derudover afspejler Esbjerg Sportscolleges 
værdier Team Danmarks værdisæt for dansk talentudvikling – HUSET (helhed, 
udvikling, samarbejde, engagement, trivsel). 
 
Esbjerg Kommune yder i dag ikke driftstilskud til college, men der findes en 
markedsføringsaftale med en værdi på kr. 100.000 årligt.  
 
Fra Forvaltningens og Esbjerg Sportscollege’s side er der tidligere lavet en evaluering 
med klubberne – samt indsamlet viden fra udvalgte colleges i andre større byer. Denne 
indsamlede viden har været afsættet i udarbejdelsen af dette udviklingsforslag, som har 
følgende primære indsatsområder: 

 Ændre navn til Esbjerg Sports- og Kulturcollege 

 Kombinere talenter fra idrætsverdenen med talenter fra kulturverdenen 
– som den første kommune, os bekendt, ikke blot tilbyde collegeordning til 
talenter fra sportens verden, men også tilbyde forholdene for talenter fra 
kulturens verden. 

 Oprettelse af struktureret mentorfunktion – prioritering af rette 
personprofil, tilstedeværelse og tilgængelighed, evt. mere socialt og praktisk 
ansvar. Personen kan kombinationsansættes i samarbejde med klubber eller 
uddannelsesinstitutioner. 

 
 Styrkelse af miljøet på college – unik mulighed for at skabe et stærkt miljø 

på tværs af idrætsgrene og kultur. Sociale arrangementer og rammer til dette er 
afgørende, og skal samtænkes med mentorfunktionen, som er det oplagte 
bindeled. Derudover er det hensigtsmæssigt at talentmiljøet på college i højere 
grad har en rød tråd til det generelle arbejde med talentudvikling i Esbjerg 
Kommune (såvel Eliteidræt Esbjerg som kulturdelen).  

 
 Økonomi – herunder en nedjustering af udgifter til husleje m.m., så flere 

udøvere finder college attraktivt både på indhold og pris. Tilskuddet til husleje 
skal udbetales som støtte på udøverniveau jf. jura – Lov om Eliteidræt. 
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 Ændret bopæl – der arbejdes på at flytte college fysisk men stadig indenfor 
området, så det ikke er et krav, at talenterne skal være tilknyttet en SU-
berettiget ungdomsuddannelse, dette er faktuelt et krav, når lejlighederne er 
ungdomsboliger. Dette øger mulighederne både indenfor kultur og idræt. 

 
Esbjerg Sportscollege ansøger derfor nu Esbjerg Kommune om tilskud på 350.000 kr. 
årligt i perioden 2023-2026 til opkvalificering, dels med henblik på nedsættelse af prisen 
(og dermed mulighed for forøgelse af antallet af beboere, nu også med kulturtalenter) 
og dels til opnormering af mentordelen. 
Projektet skal evalueres så betids, at resultatet af evalueringen evt. kan indgå i en 
kommende budgetprioritering for 2027 og frem.  
 
Samtidig med ansøgningen til Esbjerg Kommune har Esbjerg Sportscollege også positiv 
dialog med fondene, og håber den vej selv at kunne tilvejebringe 250.000 kr. årligt i 
perioden 2023-2026. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Det er indsatsens hensigt, at Esbjerg Sports- og Kulturcollege bliver mere attraktivt og 
opnåeligt for flere institutioner, klubber og idrætsgrene end det er tilfældet i dag. Derfor 
er det en målsætning, at der skal være et øget antal bosiddende udøvere – i tal 
minimum 25 udøvere fra minimum 5-6 idrætsgrene samt kulturinstitutioner indenfor 4 
år.  
Generelt vil indsatsen med understøttelse af college medføre en stærkere sammenhæng 
i indsatserne på talentudviklingsområdet indenfor idræt og tiltrækningsmulighederne 
indenfor kulturens verden, ligesom indsatsen også ligger i tråd med målene i Vision 
2025 om øget bosætning og flere studerende i Esbjerg Kommune. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2023 2024 2025 2026 
Indsatsområde / resultatkrav     
- Tilskud til udvikling af Esbjerg 
Sportscollege til Esbjerg Sports- og 
Kulturcollege i årene 2023-2026, drift 

311,5 311,5 311,5 311,5 

Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Der er taget højde for tilskudsmoms. Udbetalt værdi er 350.000 kr. 
 
5. Finansiering ved øgede driftsudgifter 
Ingen 
 
6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen, idet mentorordningen aflønnes med honorar. 
 
7. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
8. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen



                                                                                                                                                                                             

Understøtte udvikling af Esbjerg Sportscollege til Esbjerg 
Sports- og kulturcollege 
 

Beskrivelse af forslag 
Esbjerg Sportscollege er i dag en selvejende institution (almennyttig fond), hvor der er nedsat en bestyrelse, 
som består af repræsentanter udpeget af Esbjerg Kommune og Business Esbjerg. Driften sker i et samarbejde 
med boligforeningen Ungdomsbo.  
Esbjerg Sportscollege, Esbjerg Kommune og uddannelsesinstitutionerne fremmer udviklingen af talenter ved 
at etablere rammer og et helhedsorienteret miljø, som i samarbejde med klubberne og institutionerne skaber 
ideelle forhold for talentudvikling. På dette område spiller Esbjerg Sportscollege en væsentlig rolle – særligt i 
forhold til tiltrækning og fastholdelse af talenter. Derudover afspejler Esbjerg Sportscolleges værdier Team 
Danmarks værdisæt for dansk talentudvikling – HUSET (helhed, udvikling, samarbejde, engagement, trivsel). 
Esbjerg Kommune yder i dag ikke driftstilskud til college, men der findes en markedsføringsaftale med en 
værdi på kr. 100.000 årligt.  
 
Fra forvaltningens og Esbjerg Sportscollege’ side er der tidligere lavet en evaluering med klubberne – samt 
indsamlet viden fra udvalgte colleges i andre større byer. Denne indsamlede viden har været afsættet i 
udarbejdelsen af dette udviklingsforslag, som har følgende primære indsatsområder: 

• Ændre navn til Esbjerg Sports- og Kulturcollege 

• Kombinere talenter fra idrætsverdenen med talenter fra kulturverdenen – som den første 
kommune, os bekendt, ikke blot tilbyde collegeordning til talenter fra sportens verden, men også 
tilbyde forholdene for talenter fra kulturens verden.  

• Oprettelse af struktureret mentorfunktion – prioritering af rette personprofil, tilstedeværelse og 
tilgængelighed, evt. mere socialt og praktisk ansvar. Personen kan kombinationsansættes i 
samarbejde med klubber eller uddannelsesinstitutioner. 

 

• Styrkelse af miljøet på college – unik mulighed for at skabe et stærkt miljø på tværs af idrætsgrene 
og kultur. Sociale arrangementer og rammer til dette er afgørende, og skal samtænkes med 
mentorfunktionen, som er det oplagte bindeled. Derudover er det hensigtsmæssigt at talentmiljøet 
på college i højere grad har en rød tråd til det generelle arbejde med talentudvikling i Esbjerg 
Kommune (såvel Eliteidræt Esbjerg som kulturdelen).  
 

• Økonomi – herunder en nedjustering af udgifter til husleje mm., så flere udøvere finder college 
attraktivt både på indhold og pris. Tilskuddet til husleje skal udbetales som støtte på udøverniveau jf. 
jura – Lov om Eliteidræt.  
 

• Ændret bopæl – der arbejdes på at flytte college så det ikke er et krav, at talenterne skal være 
tilknyttet en SU-berettiget ungdomsuddannelse. Dette øger mulighederne både indenfor kultur og 
idræt.  
 

 

Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Det er indsatsens hensigt, at Esbjerg Sports- og Kulturcollege bliver mere attraktivt og opnåeligt for flere 
institutioner, klubber og idrætsgrene end det er tilfældet i dag. Derfor er det en målsætning, at der skal være 



                                                                                                                                                                                             

et øget antal bosiddende udøvere – i tal minimum 25 udøvere fra minimum 5-6 idrætsgrene samt 
kulturinstitutioner indenfor 4 år.  
Generelt vil indsatsen med understøttelse af college medføre en stærkere sammenhæng i indsatserne på 
talentudviklingsområdet indenfor idræt og tiltrækningsmulighederne indenfor kulturens verden – ligesom 
indsatsen også ligger i tråd med målene i Vision 2025 om øget bosætning og flere studerende i Esbjerg 
Kommune. 
 

Økonomi 
Der søges om et tilskud på kr. 350.000 pr. år i en 4-årig periode fra 2023-2026, hvorefter projektet evalueres. 
Vi forventer også at kunne fundraise 250.000 kr. pr. år i den samme 4-årige periode. Vi er i positiv dialog med 
fondene.  
 
Yderligere oplysninger kan fås ved bestyrelsesformand Karsten Rieder 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Karsten Rieder 
Formand for bestyrelsen 
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