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11. Velfærdstjek på fritidslivet i Middelfart Kommune

Sagsnr.: 2022-005387 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Forvaltningen orientere om konklusionerne på velfærdstjekket på fritidsområdet

Forvaltningen foreslår:

• At fritidsrådet tager orienteringen til efterretning

Sagsbeskrivelse:
Middelfart Kommune har i 7 uger haft en praktikant fra Syddansk Universitet, der har haft til
opgave at lave et "velfærdstjek" på fritidsområdet.

Formålet med velfærdstjekket er at få en status fra foreningerne, høre hvad de arbejder med og
hvilke udfordringer de står overfor. Desuden giver det et indblik i hvordan Middelfart Kommune
bedre kan understøtte vores foreningsliv.

Velfærdstjekket består af interviews (9 interviews) og spørgeskema besvarelser (22
besvarelser). Der har været ekstra fokus på 5 områder: faciliteter, Økonomi, Samarbejder,
kommunikation og Middelfart Kommune. 

Til mødet vil konklusionerne blive præsenteret for udvalget.

Økonomi:
ingen

Høring:

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 7. april 2022

Beslutning:
Taget til efterretning

Fraværende: 
Anna Poulsen Broen
Anne Marie Rosager
Christian Lynggaard Pedersen
Christina Sølvsten Fly
Jette Iversen
Johs Jacobsen
Lars Vigsø
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12. Ansøgning Åben skole Pulje - Middelfart Padel society

Sagsnr.: 2022-005679 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Middelfart Padel Society sørger om støtte til åben skole forløb

Forvaltningen foreslår:

• At rådet drøfter ansøgningen

Sagsbeskrivelse:
Middelfart Padel Society søger om støtte på 41.000 kr. til 3 forløb. 

1. Camp i uge 24 med Lillebæltsskolen - 15.000 kr. (de har allerede fået 12.000 til denne, og
mangler derfor kun 3.000 kr.)

2. Forløb over 18 gange i et valgfag med Middelfart skolerne - 18.000 kr.
3. Forløb med andre skoler + indkøb af ekstra udstyr - 20.000 kr.

Fritidsrådet bevilgede 29.000 kr. til Middelfart Padel Society i 2021 der var øremærket til indkøb
af udstyr samt afholdelse af åben skole forløb. Foreningen har brugt 17.000 til indkøb af udstyr
og kan derfor benytte 12.000 kr. til de 3 forløb de søger i denne omgang.

Foreningen har fået et tilbud fra Middelfart Padelcenter på 1.000 kr. pr. gang (1,5 time). I den
pris er der leje af 6 baner samt en ansat træner fra centeret, der støtter de frivillige fra
Middelfart Padel Society.

Foreningen kan ikke søge lokaletilskud til leje af banerne, da det ikke træning for foreningens
egne medlemmer.

Økonomi:
Der resterer 100.000 kr. i åben skole puljen

Høring:

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 7. april 2022

Bilag:
Ansøgning Åben Skole Pulje - Middelfart Padel Society

Beslutning:
Udvalget godkender samlet 13.000 kr. til projekterne Valgfag og Camp uge 24. Hvis ikke begge
projekter kan gennemføres er valgfags projektet 1. prioritet med et tilskud på max 6.000 kr.
Udvalget opfordre foreningen til at forhandle med centret ang. timeprisen. 

Fraværende: 
Anna Poulsen Broen
Anne Marie Rosager
Christian Lynggaard Pedersen
Christina Sølvsten Fly
Jette Iversen
Johs Jacobsen
Lars Vigsø
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12 ANSØGNING ÅBEN SKOLE PULJE -
MIDDELFART PADEL SOCIETY



Ansøgning åben skole pulje 
 
Vi fik fra sidste skolepulje 29.000, Hvoraf de 17.000 kr er gået til bat, bolde & træningsudstyr iform af kegler 
og stiger til at give træning. 
 
Lillebæltskolen har nu meldt sig på banen og vil gerne afholde camp i uge 24. Her tænker vi at bruge de 
resterende penge fra tilskuddet, men samtidig vil de gerne i løbet af næste halvår have 9 klasser til valgfag 
2 timer hver onsdag eftermiddag til padel. Som jeg nævnte for Lillebæltskolen har vi ikke økonomi til at 
finansiere dette, men jeg ville kontakte jer for at finde en løsning. 
 
1 uge på camp kommer til at koste 15.000 
 
1 periode 17/8 – 21/12 – 18 gange i centeret af 1,5 time, da det er valgfag på tværs af alle by-skoler skulle 
vi booke alle baner, da de forventer stor tilslutning til padel. Det kommer i i ovennævnte periode til at være 
hver onsdag fra 13.30 til 15 i Middelfart Padelcenter. 
 
Vi har fået en pris der hedder 1000 kr. pr gang, hvilket giver 18.000. 
 
Vi står som forening til rådighed med bat og bolde og andet træningsudstyr til de unge mennesker.  
 
Vi ønsker af skolepuljen at søge 8.000 til camp for lillebæltskolen og så 18.000 til valgfag. Derudover vil vi 
gerne søge yderligere 20.000 til at andre skoler kan få tilbuddet om at komme på camp i padel og der 
kommer til at mangle at blive købt 10 bat mere og ekstra bolde. I alt søger vi 41.000 kr.  
 
Vi ønsker som forening at få så mange unge mennesker som muligt i gang med at spille padel og ser dette 
som en stor mulighed for at få nogle i gang, som ikke synes at fodbold eller håndbold er det fedeste i 
verden. Padel er sjovt for alle, så længe man spiller med nogen på ens eget niveau.  
 
Mvh 
 
Henrik Andersen 
Formand 
Middelfart Padel Society 
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13. Ansøgning om ekstra lokaletilskud til benyttelse i varmvandsbassin

Sagsnr.: 2022-005364 Sagsbehandler: Rikke Jørgensen Åben

Præsentation:
GOK Middelfart ansøger om ekstra tilskud til lokaleudgifter i varmvandsbassin.

Forvaltningen foreslår:

• At rådet drøfter ansøgningen.

Sagsbeskrivelse:
GOK Middelfart ansøger om ekstra lokaletilskud på 50-75 kr. pr. time til deres benyttelse i
varmvandsbassin, i de næste 2-3 år, hvorefter man igen kunne tage det op. Foreningen har en
lokaleudgift på 556 kr. pr. time og forventer at undervise i alt omkring 340 timer i 2022. 

Foreningen tager 1.250 kr. for 14 lektioner, svarende til 89,28 kr. pr. lektion og afholder almene
hold med 9 kursister i gennemsnit. Foreningen har svært ved, at få det til at løbe rundt og er
bange for, hvis de hæver prisen, at de vil miste yderligere kursister. De mener de underviser en
sårbar gruppe, som har behov for undervisningen og det store frafald de har haft de sidste par
år tillægger de prisen for holdene.  

Middelfart kommune yder som hovedregel ikke lokaletilskud til aftenskoleundervisning, da man
har den holdning, at man kan anvise kommunale lokaler. Middelfart kommune har dog ikke et
varmvandsbassin, hvorfor der ydes et lokaletilskud på 107,80 kr. pr. time efter lovens minimum
regler. 

Foreningen vil med 340 timer få et tilskud på 36.652 kr, og en forhøjelse med 75 kr. pr. time vil
udløse et yderliget tilskud på 25.500 kr. 

Foreningens prisstigning pr time vil være 8,33 kr., hvis der ikke ydes 75 kr. ekstra pr time, og
beløbet skal hentes ved kursisterne.  

Forvaltningen har kontaktet SANO og har fået oplyst at varmvandsbassinet er godkendt til 12
personer, men at de selv kun har 9 personer i bassinet, en time ved SANO koster 115 kr. pr.
gang.

Økonomi:
Der er ikke afsat budget til afholdelse af lokaleudgifter til aftenskoler. 

Høring:
Intet

Klima & bæredygtighed:
Intet

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 7. april 2022

Beslutning:
Rådet bevilligede ekstraordinær at tilskud til varmvandsbassin i 2022 er 160 kr. pr. time. 

Fraværende: 
Anna Poulsen Broen
Anne Marie Rosager
Christian Lynggaard Pedersen
Christina Sølvsten Fly
Jette Iversen
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Johs Jacobsen
Lars Vigsø
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