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28. Kursustilskud 2023

Sagsnr.: 2022-014110 Sagsbehandler: Rikke Jørgensen Åben

Præsentation:
Fritid har fordelt kursustilskud for foreningers instruktør og lederes deltagelse i kurser for
perioden 01.11.2021 til 31.10.2022.

Forvaltningen foreslår:

• At Fritidsrådet tager fordelingen til orientering

Sagsbeskrivelse:
Fritid fremlægger fordelingen af kursustilskud på baggrund af indkommende ansøgninger.

Fordelingen er foretaget efter retningslinjerne, hvor der ydes tilskud til de enkelte foreninger, på
grundlag af kursus- og transportudgifter maks. 2.500 kr. pr. person pr. år. Hvis budgettet ikke
kan holde vil udgifterne blive procentvis nedskrevet til overholdelse af budgetrammen.

Fordelingen vil senest blive uddelt på møde. 

Økonomi:
Den budgetafsatte ramme for 2023 til området er på 1.679.592 kr. Ifølge retningslinjerne skal
der afsættes 15% af rammen til kursustilskud svarende til 251.939 kr. Derudover er det tilført
200.000 kr. således at rammen i år er 451.939 kr. 

Høring:
Ingen

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 19. januar 2023

Beslutning:
Taget til orientering

Fraværende: 
Anna Poulsen Broen
Jan Knudsen
Johs Jacobsen
Kjeld Refsgaard
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29. Medlemstilskud 2023

Sagsnr.: 2022-014076 Sagsbehandler: Rikke Jørgensen Åben

Præsentation:
Fritid har fordelt medlemstilskud 2023 efter indsendte ansøgninger fra folkeoplysende
foreninger.

Forvaltningen foreslår:

• At Fritidsrådet tagee fordelingen til orientering.

Sagsbeskrivelse:
Forvaltningen fremlægger fordelingen af medlemstilskud for 2023 på grundlag af indkomne
ansøgninger.

Fordelingen vil senest blive uddelt på møde. 

Økonomi:
Den budgetsatte ramme for 2023 til området er på 1.679.592 kr. Ifølge retningslinjerne skal der
afsættes 85% af rammen til medlemstilskud svarende til 1.427.653 kr.

Høring:
Ingen

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 19. januar 2023

Beslutning:
Taget til orientering. Tilskuddet pr. medlem udgør 234 kr. i 2023.

Fraværende: 
Anna Poulsen Broen
Jan Knudsen
Johs Jacobsen
Kjeld Refsgaard
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30. A conto lokaletilskud 2023

Sagsnr.: 2022-014112 Sagsbehandler: Rikke Jørgensen Åben

Præsentation:
Fritid fremlægger forslag til fordeling af a conto lokaletilskud 2023, efter ansøgninger fra
foreninger med deres forventede udgifter til 2023.

Forvaltningen foreslår:

• At Fritidsrådet godkender forslaget. 

Sagsbeskrivelse:
Lokaletilskudsberegningerne er opdelt i 3 grupperinger:

Egne og lejede lokaler
Ridehaller
Selvejende haller

Egne og lejde lokaler
I kommunes retningslinjer stå der at procentsatserne for lokaletilskud for ovenstående område
er 95% for medlemmer under 25 år og 30% for medlemmer over 25 år, samt at
procentsatserne kan ændres, hvis der ikke er budgetdækning.

Der er givet afslag til KIF Middelfart gymnastiks ansøgning til benyttelse af mødelokaler, da
kommunen ikke har problemer med at stille mødelokaler til rådighed.

Ridehaller
I kommunes retningslinjer stå der at procentsatserne for lokaletilskud for ovenstående område
er 80% for medlemmer under 25 år og 10% for medlemmer over 25 år. 

Selvejende haller
I kommunes retningslinjer stå det at foreninger der benytter de selvejende haller, skal  afregnes
i henhold til takstblad, for antal medlemmer over og under 25 år. Fritid vil bruge overførte
midler fra andre områder til udregning af takster for 2023.

Fordelingen vil senest blive uddelt på møde

Økonomi:
Den samlede ramme til lokaletilskud i 2023 er på 4.887.679 kr.

Derudover er der tilført rammen 1 mio. fra mio.puljen, som er indregnet i forslaget til a conto
lokaletilskud.

Høring:
Ingen

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 19. januar 2023

Beslutning:
Godkendt. Tilskudsprocenten for egne/lejede lokaler sættes til 90 % og 25 %. De øvrige
procenter og timepriser fastholdes uændret. 

Fraværende: 
Anna Poulsen Broen
Jan Knudsen
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Johs Jacobsen
Kjeld Refsgaard
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31. Undervisningstilskud 2023 - Aftenskoler

Sagsnr.: 2022-014117 Sagsbehandler: Rikke Jørgensen Åben

Præsentation:
Ni aftenskoler har ansøgt Middelfart Kommune om tilskud til voksenundervisning 2023.

Forvaltningen foreslår:

• At Fritidsrådet godkender forslaget

Sagsbeskrivelse:
Tilskud til voksenundervisning efter folkeoplysningsloven er fordeles efter gældende regler i
Middelfart Kommune. 

Tilskuddet bliver beregnet procentvis efter afholdte lønudgifter i seneste godkendte regnskab.
Til beregning af tilskud til 2023 benyttes regnskab 2021.

LOF Vestfyn har i 2021 ikke afholdt lønudgifter og Foreningen Magnus Opus er nyoprettet begge
med et forventet udgiftsniveau på omkring 30.000-40.000 kr.

Begge aftenskoler har administrationen sat til max. tilskuddet på 10.000 kr. 

I henhold til retningslinjerne vil nye aftenskole max. kunne få udbetalt et tilskud på 10.000 kr.
det første år.  

Økonomi:
Puljen til undervisningstilskud 2023 er på 1.057.561 kr.

Sammensat fra budget 958.252 kr. samt et overført tilskud fra 2022 på  99.309 kr.

Høring:
Ingen

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 19. januar 2023

Bilag:
Beregning af undervisningstilskud 2023

Beslutning:
Godkendt

Fraværende: 
Anna Poulsen Broen
Jan Knudsen
Johs Jacobsen
Kjeld Refsgaard
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Undervisningstilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2023

Aftenskolen 

GOK AOF Middelfart

DOF Lillebælt 

Oplysnings-

forbund

DOF 

Middelfart 

Musik-

Aftenskole

FOF Fredericia-

Middelfart LOF Vestfyn

Vestfyns 

Husflid

Astma-Allergi 

foreningen 

oplysningskr

eds

Foreningen 

Magnus Opus I alt

Løn almen undervisning (regnskab 2021) 139.082           175.922           48.966            149.374          159.281                  46.894            21.507           -                 

Løn instrumental undervisning (regnskab 2021) -                   57.657             15.971            69.117            -                          -                -                 

Løn handicap undervisning (regnskab 2021) 32.263             52.244             105.342          4.535              23.195                    -                -                 46.365           -                 

I alt (regnskab 2021) 171.345           285.823           170.279          223.026          182.476                  -                46.894            67.872           -                 1.147.715       

Lønbudget 2023 207.000           460.100           350.000          350.000          242.000                  39.525          112.000          103.600         30.000           1.894.225       

Maksimalt løntilskud (bestemt af Byrådet) 75.039             146.263           121.367          103.192          73.711                    10.000          15.631            48.382           10.000           603.586          

Procent 12,86               25,06               20,80              17,68              12,63                      2,68                8,29               100                 

Ramme til fordeling 2023 133.412           260.042           215.779          183.465          131.052                  10.000          27.791            86.019           10.000           1.057.561       

budget 958.252

overført 99.309

samlet 1.057.561
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32. Ansøgning om ekstra lokaletilskud til benyttelse i varmvandsbassin

Sagsnr.: 2022-005364 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
GOK Middelfart ansøger om ekstra tilskud til lokaleudgifter 2023 i varmvandsbassin.

Forvaltningen foreslår:

• At fritidsrådet bevilger 160 kr. pr. time i lokaletilskud 2023, for benyttelse af
Varmtvandsbassin.

Sagsbeskrivelse:
GOK Middelfartansøger om ekstra lokaletilskud på minimum 50 kr. pr. time til deres benyttelse i
varmvandsbassin. Foreningen har en lokaleudgift på 579 kr. pr. time og forventer at undervise i
alt omkring 400 timer i 2023. 

Foreningen 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 110 kr. pr. time efter lovens minimum
regler. 

Foreningen vil med 400 timer få et tilskud på 44.000 kr, og en forhøjelse med 50 kr. pr. time til
i alt 160 kr. pr. time vil udløse et yderliget tilskud på 20.000 kr. 

I 2022 besluttede Fritidsrådet at hæve lokaletilskud til varmtvandsbassiner til 160 kr. pr. time.
Administrationen forslår ligeledes at hæve tilskuddet til 160 kr. pr. time i 2023.

Økonomi:
Der er ikke afsat budget til afholdelse af lokaleudgifter til aftenskoler, men midlerne kan findes
inden for rammerne.

Høring:

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 19. januar 2023

Bilag:
Brev fra GOK Middelfart

Beslutning:
Godkendt

Fraværende: 
Anna Poulsen Broen
Jan Knudsen
Johs Jacobsen
Kjeld Refsgaard
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33. Moderniseringspulje 2022, 2. ansøgningsrunde

Sagsnr.: 2022-005150 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Der er indkommet 4 ansøgninger til 2. ansøgningsrunde i puljen til modernisering af
idrætsfaciliteter i 2022.

Forvaltningen foreslår:

• At fritidsrådet afgiver høringssvar til Børn, Kultur og Fritidsudvalget

Sagsbeskrivelse:
Moderniseringspuljen er en anlægspulje, der har til formål at modernisere og nytænke
idrætsfaciliteter/aktivitetscentre i Middelfart Kommune, for at fremme idræts og
bevægelsesområdet. Børn, Kultur og Fritidsudvalget har godkendt en 2. ansøgningsrunde for
Moderniseringspuljen 2022.

Puljens kriterier:

• At moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil
gavne mange borgere - enten lokalt eller via et stort potentielt opland.

• At kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed
for nye og eksisterende aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten.

• Om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og
omkring faciliteten.

• At nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter.
• Hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende.
• Graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering.

I 2. ansøgningsrunde er der indkommet 4 ansøgninger. Der er i alt søgt for 1.278.562 mio. kr.
med en samlet finansieringsbudget på 1.829.562 mio. kr. Der er vedhæftet 2 bilag. Ét bilag med
en samling af alle ansøgninger i et dokument. Og ét bilag med en samlet oversigt over alle
ansøgninger, hvor der fremgår indstillinger fra forvaltningen og fritidsrådet.

I forbindelse med ansøgning nr. 4 er der blevet lavet en halanalyse, for at se på standen af
halgulv for alle selvejende institutioner. Resultaterne af halanalysen vil blive fremlagt til mødet.

Fritidsrådet skal lave en vurdering af ansøgningerne og sende kommentarer til videre beslutning
i Børn- Kultur og Fritidsudvalget.

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 19. januar 2023

Bilag:
Gelsted skytteforening ansøgning
Strib IF Ansøgning
Baaring Gymnastikforening ansøgning
FGH Badminton Ansøgning
Overblik moderniseringspuljen ansøgningsrunde 2 - Fritidsrådet

Beslutning:
Fritidsrådet anbefaler med de faldne bemærkninger at støtte alle 4 projekter. 
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Fraværende: 
Jan Knudsen
Johs Jacobsen
Kjeld Refsgaard
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33 GELSTED SKYTTEFORENING ANSØGNING



Gelsted d.27-12-2022 

Anøgning til moderningseringspuljen for projektet 
”Skudafskærmning for 50m skydebane (venstre flanke)” 
 
Baggrunden for denne ansøgning er at foreningens udendørs skydebaner i Gelsted på Skyttevej 12 i Lunge, 
har været lukket for skydning i over et år. Det skyldtes at politiet ved det årlige sikkerhedsgennemsyn, har 
fundet at vores skydebaner har et fareområde ved venstre flanke der desværre vil række ind i over nogen 
private grundarealer på Fyrrevej. Både Fyrrevej & skydebanen har ligget placeret på samme måde i mange 
år, og er blevet godkendt år efter år ved gennemgang af de samme regler, men det ser ud til at eftersynet 
ikke har været grundigt nok, da afgørelsen med det pludselige påbud desværre står til troende.  

Vi må desværre allerede på nuværende tidspunkt se os nødsaget til at tage beslutning om at lukke 
foreningens 200mm bane endeligt, da det vil være helt uden for økonomisk formåen at investerer i dennes 
bibeholdelse, qua påbuddet fra politiet.  

50 meter banen derimod bruges hver sommer af mellem til 5~8 skytter hovedsageligt børn. Foreningen har 
omkring 32 medlemmer, men ikke alle er lige aktive. Når det er sagt vil en skytteforening med kun en 15m 
skydebane som ”aktiv”, være en skytteforening der på sigt vil uddø, hvilket vi vil være meget kede af da den 
er et tilbud til børn som ikke tiltrækkes af ”mængdeidrætten”.   

Løsningen på vores problem, at indskrænke fareområdet ved en skudafskærmning på banen på venstre 
flanke, ifgl. rådgivning fra ”Skydebaneforeningen Danmark”. Dette kan gøres på flere måder, 
”Skydebaneforeningen Danmark” anbefaler en bla. jordvold (se vedhæftede bilag ”Bilag 1.pdf”). 

Et andet, måske billigere alternativer, som f.eks. kunne være en ca. 4 m høj stålpladevæg i 2mm stålplade, 
eller cementklodser efter ”Lego princippet”, men grundet den noget stramme deadline (vi fik først endelig 
besked d.22. dec), har det ikke været muligt at få andre færdige tilbud end på en jordvold fra ”Strib & 
Middelfart entrepenørforretning”. (se bilag 2) 
Pt. har vi fået priser på cementklodser, og transport af disse, men ikke endelig pris på håndtering og 
opsætning af disse. Det viser sig dog at prisen på betonblokke + transport alene nærmer sig samme pris, 
som vi har fået på en færdig vold, derfor er det tilbuddet på voldløsningen vi ansøger til, men vil selvfølgelig 
vælge pladevæggen, eller en evt. billigere voldløsning, hvis de viser sig at være mere økonomisk. 
Tilbudet på voldløsningen er.: 162.500,- , hvor vi kan finansierer  41000,-DKK selv. Det vil sige at vi ansøger 
om et tilskud på 121500,-DKK.  
 
Som et kuriosum kan nævnes, at vi nu har den nye situation at have en 200m skydebane (200mx50m areal), 
der egentlig ikke har nogen anvendelse. Vi kunne meget vel se at en bueskydningsklub eller lignende, evt. 
kunne finde plads & anvendelse på vores skydebane. Vi ville meget gerne dele udendørs klubhus, med en 
anden klub da vi så også kunne dele vedligeholdelsesomkostninger, og have fordel af andre synergieffekter. 
I det nye år vil vi forsøge at få kontakt til andre lokale klubber, der evt. kunne have glæde af området også. 
 
Udover ”bilag 1 & bilag 2” er der også vedhæftet polititets rapport/kort over deres periodiske gennemsyn 
for godkendelse af banen. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen Peter Rasmussen, Gelsted Skytteforening 
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Hej Peter, 

  
Hermed en budgetpris til jeres ansøgning. 
  
-Adgangsvej. Beskæring og deponi af grene der hænger ind over skydebanen ca. 80 meter 
-Demontering, og bortskaffelse af ståltrådshegn langs skydebane ca. 50 meter 
-Jernplader etablering demobilisering og leje 90 stk. 
-Anstilling, og afhentning af gravemaskine med 3d og GPS inkl. projektfil, så vi har styr på koter og 
udformning af vold. 
-Afgravning af jord på nuværende bane 50*7*0,5 m. Overflade efterlades glattet med skovl. 
-Mindre justering af højde på vold bag skydeskiver. Overflade efterlades glattet med skovl. 
-Levering af op til 1500 tons ren jord tilkørt med 4-akslet forvogn. 
-Indbygning af jord. Overflade efterlades glattet med skovl. 
-Finish inkl. fordeling af græsfrø på berørte arealer 
-Evt. opretning af skovvej med op til 30 tons stabilgrus 
  
Budgetpris for ovenstående 
130.000,- ekskl. moms / 162.500,- Inkl. moms 
  
Ikke indeholdt: 
-Evt. Deponi af togsveller fra nuværende vold 
-Demontering af snorretræk på skydebane 
-Ansøgning om miljøtilladelse ved Middelfart kommune Natur & Miljø kontaktperson Irene Christens tlf. 
88884832 Mail : Irene.Christens@middelfart.dk 
(har været i dialog med Irene, og det burde være muligt med en tilladelse når i har et påbud fra politiet. 
Den påtænkte leverandør af jord kunne også umiddelbart godkendes.) 
-Evt. ansøgning om terrænregulering ved Middelfart Kommune 
  
Forbehold: 
-At skovvej kan holde til den tunge transport. 
-Der er efter aftale, truffet i dag, kalkuleret med ren jord leveret og aflæsset uden beregning. Måtte 
leverandør løbe fra aftalen inden igangsætning, kan der være lidt timing i at finde en der er med på samme 
vilkår. 
-Vold placeres efter anvisning fra bygherre. 
-Jord komprimeres med gravemaskine, mindre sætninger kan forekomme over tid. 
  
Pris og optimering: 
Pris er givet ud fra besigtigelse i snevejr d. 19-12-2022. Der er lagt lidt ekstra jord til, da jeg havde svært ved 
at vurdere hvor meget mere der vil gå til med det skrånende terræn mod skydeskiverne. Dertil bekriver 
tilsendte skitse udgangspunkt for top vold i kote +2,5 m over kote for afgivelse af skud. Denne kote kunne 
ikke vurderes 100%. 
  
Det anbefales at opgaven udføres i det ”gode” halvår, hvor vejrliget er med os. Så kan jernplader måske 
også udelades. 
  
Da der er mange ubekendte, tilbydes arbejderne udført billigst muligt i regning. 
  
Giv mig et kald hvis noget er uklart i ovenstående. 
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Vedr. periodisk godkendelse af udendørs skydebane. 

 

I henhold til våbenlovens § 7 sammenholdt med skydebanebekendtgørelsens § 14 er der den 27. juli 2021 

sammen med Poul Hansen som repræsentant for skytteforeningen foretaget periodisk eftersyn af skyde-

banen beliggende: Skyttevej 12, 5591 Gelsted. 

 

Skydebaneanlægget, der består af 2 baneafsnit, fordelt på en 200m bane med 2 standpladser, samt umid-

delbart vest herfor, en 50m bane med 6 standpladser, fandtes med nedenfor anførte bemærkninger ikke 

forskriftsmæssig stand og kan først godkendes når udbedret. 

 

 

Bemærkninger: 

 

Det herunder henviste materiale, anført i parentes 

til delvis ”Vejledning om civile skydebaners anlæggelse og indretning” (kapitler 2,3,4,5,18, Tillæg B og 

C)  

samt i alt 4 kort (1a,2a,2b samt 3a) 

fremsendes særskilt via mail grundet overskueligheden. 

 

Beskrivelse af 200 meter banen: 

Banen er udført som en faktor 1 bane. Banens dækkende elementer består delvis en endevold samt 

en endeblænde. 

Banen her ingen sidevolde, sidevægge, overblænder, eller rikochetværn.  

Bag endevolden, er der etableret endeblænde.  

 

Ved det periodiske synet af 200m udendørs skydebane, blev følgende mangler konstateret: 

1. Den i instruksen omtalte afspærrings skitse var ikke ophængt på banen. (kapitel 18) (Se vedlagte 

kort 1a) 

Ny skitse rekonstrueret i samarbejde med ansøger, Poul Hansen. Skitsen indsættes i fremtidige in-

strukser, såfremt den skønnes tilstrækkelig når banens omgivelser er revurderet.  

Løsning: Rådfør jer via Skydebanekonsulent. 

Tidtrist: Inden godkendelse af banen. 
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2. Endevoldens højde utilstrækkelig ligesom endeblænde er placeret for langt bag voldkronen (502, 

8) (Se vedlagte kort 2b) 

Højden (Vop) er under 15 TS, som er kravet til en Faktor 1 bane (Bemærk Midtzone) 

Bag voldkroner er der etableret en endeblænde i form af en u-afdækket betonmur.  

Endeblændens placering er væsentligt længere væk fra voldkronen end 5 meter. 

Såfremt denne dbetonmur regnes med i Vop opnås umiddelbart de 15 TS. 

Problematikken omkring endevolden + endeblændens samlede lave højde på 15 TS, skal sam-

menholdes med, at der i banens midtzone ca. 3300 meter væk ligger byen Hjærup.  

Kravet til midtzonen er: ”i midtzonen skal tilstræbes, at der ikke findes beboelsesbygninger samt 

faciliteter, hvor persongrupper har ophold, eller hyppigt benyttede færdselsårer” 

Midtzonen er for en faktor 1 og 2 bane: 

Anvendelse af kaliber 7,62mm: 4625m (sikkerhedsafstand 3700m + tillæg på 25%)   

Anvendelse af kaliber ≥7,62mm: 4875m (sikkerhedsafstand 3900m + tillæg på 25%)   

Løsning: Rådfør jer via Skydebanekonsulent. 

Tidtrist: Inden godkendelse af banen. 

 

3. Interesseområde 1: S1/Rikochetter fra kuglefang (402, c2 jf. 302,1-3) (Se vedlagte kort 2a) 

Idet der i S1 kun må findes spredt bebyggelse og foregå trafik i meget begrænset omfang, lever 

banen ikke længere op til dette krav mod øst.  

Løsning: Rådfør jer via Skydebanekonsulent. 

Tidtrist: Inden godkendelse af banen. 

 

4. Interesseområde 2: S2/Rikochetter fra baneplan (402, c3 jf. 303,1-3) (Se vedlagte kort 2a) 

Idet der i S2 kun må findes spredt bebyggelse og foregå trafik i meget begrænset omfang, lever 

banen ikke længere op til dette krav mod øst.  

Løsning: Rådfør jer via Skydebanekonsulent. 

Tidtrist: Inden godkendelse af banen. 

 

-------------------------------------------------------- 

Beskrivelse af 50 meter banen: 

Banen er udført som en faktor 1 bane, idet banens dækkende elementer udelukkende består af en 

endevold.  

Banen her ingen sidevolde, sidevægge, overblænder, eller rikochetværn.  
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Vned er ikke målt, men er over de krævede 15 TS, idet banen er etableret jf. de anbefalinger DDS 

giver til 50m salonbaner, hvorunder underlaget under skytten er hævet over terræn ligesom at 

skudklar skive er placeret ca. 75 cm over baneplanet. 

Laveste skydestillinger er 35 cm over skyttens underlag, hvilket tilsammen med de ovennænte 75 

cm, giver en samlet højde over baneplanet på 110 cm. Vned beregnet til ca. 22 TS.  

 

Ved det periodiske synet af 50m udendørs skydebane, blev følgende mangler konstateret: 

1. Den i instruksen omtalte afspærrings skitse var ikke ophængt på banen. (kapitel 18) (Se vedlagte 

kort 1a)  

Ny skitse rekonstrueret i samarbejde med ansøger, Poul Hansen. Skitsen indsættes i fremtidige in-

strukser, såfremt den skønnes tilstrækkelig når banens omgivelser er revurderet.  

Løsning: Rådfør jer via Skydebanekonsulent. 

Tidtrist: Inden godkendelse af banen. 

 

2. Endevoldens højde utilstrækkelig (503, 7, d) (Se vedlagte kort 3a) 

Dennes højde og dermed Vop, svinger mellem 20 TS udfor standplads 1 og stiger til de krævede 

30 TS udfor standplads 6, som er den sidste standplads. 

Uanset dette har banen ingen problemer i forhold til Midtzonen. 

Løsning: Rådfør jer via Skydebanekonsulent. 

Tidtrist: Inden godkendelse af banen. 

 

3. Interesseområde 1: S1/Rikochetter fra kuglefang (402, c2 jf. 302,1-3) (Se vedlagte kort 3a) 

Idet der i S1: ”kun må findes spredt bebyggelse og foregå trafik i meget begrænset omfang” 

Vinklen er 250 TS, hvilket bevirker at denne vinkel går ind over bebyggelsen mod øst. 

Løsning: Rådfør jer via Skydebanekonsulent. 

Tidtrist: Inden godkendelse af banen. 

 

4. Interesseområde 2: S2/Rikochetter fra baneplan (402, c3 jf. 303,1-3) (Se vedlagte kort 3a) 

Idet der i S2: ”kun må findes spredt bebyggelse og foregå trafik i meget begrænset omfang”, lever 

banen ikke længere op til dette krav mod øst.  

Idet krav for nedsætning af denne værdi fra maks. 250 TS til min. 100 TS er at baneplanets vip-

ning nedad skal være over 15 TS. Som beskrevet under banen er denne vinkel beregnet til 22 TS, 

hvilket bevirker at man er under de 250 TS, Bebyggelsen mod øst kræver, at vinklen kommer un-

der 200 TS. 

Løsning: Rådfør jer via Skydebanekonsulent. 
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Tidtrist: Inden godkendelse af banen. 

 

 

Afgørelsen kan påklages til Rigspolitiet. 

 

 

Tom Green 

Politiassistent 
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KLE: 18.15.05.G01
Sags id: 04aa300d-2eca-4fae-bbc4-6640456fbe93
Oprettet: 29-12-2022 17:47:42
Afsluttet: 29-12-2022 19:30:14 Side 1 af 5

410-17022112504518

Ansøgning til pulje for modernisering af 
idrætsfaciliteter

Oprettet 29-12-2022 17:47:42
Afsluttet 29-12-2022 19:30:14
KLE 18.15.05.G01
Sags id 04aa300d-2eca-4fae-bbc4-6640456fbe93
Navn STRIB IDRÆTSFORENING 

FODBOLDAFDELING
CVR-nummer 33899815
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KLE: 18.15.05.G01
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Ansøgning til pulje for modernisering af 
idrætsfaciliteter

Foreningsoplysninger
Oplysninger på din forening fra CVR-registret
Virksomhedens navn STRIB IDRÆTSFORENING 

FODBOLDAFDELING
Cvr-nummer 33899815

Kontaktperson
Angiv oplysninger om kontaktperson
Navn på ansøger Henrik Pedersen
Ansøgers adresse Strandvejen 189
Ansøgers postnummer 5500
Telefonnummer på ansøger 27156122
E-mail på ansøger Hpe@ovodan.com

Projektet
Beskrivelse af projektet
Angiv projektets titel Lysanlæg på fodbold-opvisningsbane i Strib 
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Beskriv kort projektet/moderniseringen Strib IF spiller fodbold på kommunal jord. 
Lysanlægget ved klubbens opvisningsbane 
(græsbane) har i gennem flere år haft 
adskillige tekniske svigt p.g.a. alder. 
Fodboldklubben har derfor af egne midler 
løbende måttet holde denne belysning 
kørende. Endvidere, da opfylder belysningen 
heller ikke længere de krav til 
minimumsbelysnning, som er opstillet af 
DBU ifm. fodboldkampe.
Strib IF er derfor interesseret i opstilling af 
en tidssvarende belysning, som er i stand til 
at opfylde disse nødvendige standardkrav 
fra DBU omkring fodboldkampe. 
Som udgangspunkt kan de eksisterende 6 
lysmaster omkring opvisningsbanen 
benyttes. 
Idet Strib IF også arbejder på at anlægge en 
kustgræsbane på opvisningbanene, da vil 
det være en klar fordel i samme ombæring 
også at tilføje to ekstra - men væsentligt 
mindre - master i forlængelse af 
opvisningbanen. Hermed vil lysforhold være 
fremtidssikret til opvarmning/træning når 
anlæggelse af en kunstgræsbane er 
foretaget. De nye lys vil være 125 lux LED, 
som dels vil være langt mindre 
energikrævende end det eksisterende 
belysning, dels vil kunen placeres på en 
måde, så lysforurening minimeres. 

Hvor er det lokale aktivitetscenter placeret i 
forhold til andre faciliteter, lokalsamfund, 
opland, brugere og lign?

Strib IF er med sine ca. 350 medlemmer en 
del af Strib Fritids- og Aktivitetscenter 
(SFA). Opvisningsbanen er placeret 
umiddelbart ved SFA. Med de mange ny-
udstykninger i Strib og specielt omkring 
SFA, da vil SFA og Strib IF inden for få år 
være en klar integreret del af byen Strib og 
dens voksende befolkning og hermed med 
nye medlemmer til klubben. 
Strib IF har i dag ca. 12 11-mandshold både 
i pige/drengerækkerne samt dame/herrer. 
ved kampe på opvisningbanen er der 
normalt god opbakning ogf med ca. 50-100 
tilskuerere per kamp. 

Er der etableret samarbejder med andre 
lokale faciliteter og/eller foreninger? Beskriv 
disse samarbejder som de ser ud nu og på 
sigt?

Her i sommeren 2022 fik klubben sammen 
med Motion i Dagtimerne etableret to 
mulitbaner ved SFA ved delvis egen 
financiering. Disse multibaner er dels for 
foreningernes egen brug, dels til fri 
afbenyttelse af alle borgere. Ligledes er der 
ved SFA opført to padel-baner af LSOK. 
Disse to anlæg skal gerne medvirke til at 
skabe en samlende god oplevelse ved SFA 
for kommunens borgere og borgere udefra. 
Klubbens opvisningsbane benyttes ligeledes 
frekvent af Strib Efterskole. 

Side 24



KLE: 18.15.05.G01
Sags id: 04aa300d-2eca-4fae-bbc4-6640456fbe93
Oprettet: 29-12-2022 17:47:42
Afsluttet: 29-12-2022 19:30:14 Side 4 af 5

Er projektet innovativt og nytænkende? I 
givet fald, beskriv hvordan:

Opsætning af LED belysning vil dels markant 
mindske energiforbruget ift. det 
eksisternede, dels skønnes at give langt 
mindre lysforurening. De eksisterende 
master vil blive anvendt. 
ligeledes vil opsætning af to nye - mindre - 
master kunne fremtidssikre belysningen ift. 
anlæg af en fremtidig kunstgræsbane. 

Slutteligt, da vil det nye lysanlæg i praksis 
nu kunne opfylde lyskravenene til afholdelse 
af aftenkampe. Det nuværende anlæg 
opfylder i dag ikke disse krav. 

Hvilke nye aktivitetsmuligheder bliver 
mulige, og hvordan vil det øge 
aktivitetsniveauet/udnyttelsesgraden?

Det nye lysanlæg vil betyde, at aftenkampe 
samt træning fra ultimo August - medio 
Okotober samt primo April - medio Maj, vil 
kunne afholdes på opvisningsbanen samt 
den ekstra banehalvdel oplyst af de to 
mindre master. Det skønnes at ville betyde 
en langt større aktivitet omkirng SFA. Dette 
både for klubben, efterskolen samt 
kommunens borgere. 
Jo mere aktivitet i og omkring SFA, jo flere 
vil benytte de nuværende eksisterende 
faciliteter og dermed skabe et godt miljø 
både træningsmæssigt samt socialt. 

Målgruppe
Oplysninger om målgruppe
Beskriv (den nye) målgruppe Primære målgruppe:

Fodboldspillere i alderen 12-75 år 
(nuværende og kommende)
Efterskoleelever. 

Sekundære målgruppe: tilskuere samt andre 
grupper der måtte bennytte området 
omkring SFA. 

Angiv det forventede antal brugere: ca. 200 fodboldspillere i alderen 12-75 af 
Strib IF's egne medlemmer i løbet af de to 
halvsæsoner. Ligeledes ca. 200 modspillere 
fra Middelfart kommune samt øvrige 
kommuner. 

Finansiering
Oplysninger om tilskud
Angiv ansøgt beløb 300000
Angiv egen finansiering 62000
Samlede udgifter 362000
Er der søgt andre puljer/fonde? Nej

Budget
Vedhæft budget
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Vedhæft budget 20221229budget.xlsx (11 KB)

Indhentet tilbud
Vedhæft indhentet tilbud
Vedhæft indhentet tilbud 20221229tilbud strib.pdf (204 KB)

Projektbeskrivelse
Vedhæft evt. projektbeskrivelse
Vedhæft evt. projektbeskrivelse 20221229Standard forslag 125 lux LED 

BVP528 A55-NB.pdf (192 KB)
20221229luxmaaling noerremarkshallen 
demo.pdf (2,14 MB)
20221229-MI BVP518 _ 528 OptiVision g3.5 
443000021241 Oct.pdf (6,61 MB)

Resuméside
Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

Underskrevet af:

STRIB IDRÆTSFORENING FODBOLDAFDELING
CVR 33899815

Dato: 29-12-2022 ✓

29-12-2022
Dato Underskrift
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Budget belysning opvisningsbane Strib IF

Elementer Pris dkr. kommentarer

125 Lux LED opvisning 222000 Oprindeligt tilbud dkr. 197000. Overslag/merpris per december 2022 er dkr. 25000 ekstra.  

To mindre master 80000 Overslag inkl. betonfundament og tilslutning/gravearbejde. 

125 Lux LED til mindre master 60000 Overslag fra Dansk Sportsbelysning. 

Total 362000

Egenfinanciering Strib IF -62000

Ekstern financiering - behov 300000

Strib den 4. december 2022. 
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Strib IF 
Att: Joachim Jensen                                                Vejle 06/10-21 
 
125 lux LED på kampbane: 
Ved at lave en 1:1 udskiftning kan i opnå en fornuftig 125 lux løsning som stemmer overens med DBU´s 
anbefalinger til træningsbaner. 
 

- 8 stk BVP528 LED projektør fra Phillips 
- Nye kabler skiftes ned gennem masten 
- Ny forkoblinger monteres i bunden af masten på c-profil skinner 
- Luxmåling for dokumentation af luxkrav 
- Kørsel med 3500 kg liftbil på banen skal accepteres 
- Der skal være strøm nok til rådighed i alle master (1-2 projektører á 1500 w i hver mast) 
- Eksisterende tændingssystem og forsyning genbruges 
- Masterne er næppe placeret som i beregningen, hvis Phillips mener det kan have betydning for 

indreguleringen. Så laver vi en ny beregning til at indregulerer efter 
- 2 stk nye travers for midtermaster 
- Det forudsættes at masterne kan bære de nye projektører 

 

 

Tilbudspris for 125 lux LED belysningsanlægget udgør:                                                  197.000,00 kr. excl. moms. 

 

125 lux metalhalogen på kampbane: 
Ved at udskifte eksisterende projektører til 12 stk metalhalogen kan i opnå en fornuftig 125 lux løsning som 
stemmer overens med DBU´s anbefalinger til træningsbaner. 
 

- 12 stk mvp507 2000w projektør fra Phillips 
- Nye kabler skiftes ned gennem masten 
- Ny forkoblinger monteres i bunden af masten på c-profil skinner 
- Luxmåling for dokumentation af luxkrav 
- Kørsel med 3500 kg liftbil på banen skal accepteres 
- Der skal være strøm nok til rådighed i alle master (2 projektører á 2000 w i hver mast) 
- Eksisterende tændingssystem og forsyning genbruges 
- Masterne er næppe placeret som i beregningen, hvis Phillips mener det kan have betydning for 

indreguleringen. Så laver vi en ny beregning til at indregulerer efter 
- 6 stk nye traverser for masterne 
- Det forudsættes at masterne kan bære de nye projektører 

 

Tilbudspris for 125 lux belysningsanlægget metalhalogen udgøre:                                 170.000,00 kr. excl. moms. 
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Eksisterende lysbane ændres samt montering af skærm på 4 projektører mod naboer: 

 

- Alle projektører omreguleres til optimal indregulering 

- 4 skærme monteres på projektører nærmest naboer 

- Kørsel med 3500 kg liftbil på banen skal accepteres 
 

Tilbudspris for omregulering og  4 stk skærme:                                               19.000,00 kr. excl. moms. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jan Kruse 
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410-17022112504518

Ansøgning til pulje for modernisering af 
idrætsfaciliteter

Oprettet 08-12-2022 16:22:41
Afsluttet 08-12-2022 17:03:27
KLE 18.15.05.G01
Sags id fddc1428-6f28-4f2e-9290-da9e44b4766d
Navn BÅRING GYMNASTIKFORENING
CVR-nummer 50475417
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Ansøgning til pulje for modernisering af 
idrætsfaciliteter

Foreningsoplysninger
Oplysninger på din forening fra CVR-registret
Virksomhedens navn BÅRING GYMNASTIKFORENING
Cvr-nummer 50475417

Kontaktperson
Angiv oplysninger om kontaktperson
Navn på ansøger Charlotte Nyeng
Ansøgers adresse Rankegårdsvænget 4
Ansøgers postnummer 5466
Telefonnummer på ansøger 21729036
E-mail på ansøger cnyeng@gmail.com

Projektet
Beskrivelse af projektet
Angiv projektets titel Nyt spinning lokale
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Beskriv kort projektet/moderniseringen Vi ønsker at skabe plads til vores 
spinningscykler (=spinninghold) i et separat 
lokale.
I øjeblikket anvendes over halvdelen af 
klubhusets cafeteria til spinningcykler, 
hvilket gør at borde og stole der hører sig 
cafeteriet til, står stablet og ikke kan 
benyttes til det sociale fællesskab i klubben. 
(se fotos)
Når der afholdes afslutning og andet for 
fodboldholdene i vinteren, er rummet heller 
ikke nemt at gøre anvendelse af.
Vi vil skabe et separat rum med brugbar 
ventilation til spinninglokalet. Cyklerne vil da 
altid stå klar til spinning og der vil være den 
rette udluftning. Ikke mindst vil vi også få 
siddepladser tilbage i cafeteriet så det kan 
anvendes til formålet samt til sociale 
fællesskab for børn og unge og sociale 
arrangementer, som der er mange ønsker 
og idéer til.

Vi vil skabe et separat rum med brugbar 
ventilation til spinninglokalet. Cyklerne vil da 
altid stå klar til spinning og der vil være den 
rette udluftning. Ikke mindst vil vi også få 
siddepladser tilbage i cafeteriet så det kan 
anvendes til formålet samt til sociale 
fællesskab for børn og unge og sociale 
arrangementer, som der er mange ønsker 
og idéer til.

Hvor er det lokale aktivitetscenter placeret i 
forhold til andre faciliteter, lokalsamfund, 
opland, brugere og lign?

På BGF's anlæg på Kærbyvej, Asperup

Er der etableret samarbejder med andre 
lokale faciliteter og/eller foreninger? Beskriv 
disse samarbejder som de ser ud nu og på 
sigt?

Skole, børnehave samt de andre aktiviteter i 
BGF

Er projektet innovativt og nytænkende? I 
givet fald, beskriv hvordan:

Nej ikke nytænkende, men ville virkelig 
gavne det sociale fællesskab, så der er et 
sted vi kan samles indenfor

Hvilke nye aktivitetsmuligheder bliver 
mulige, og hvordan vil det øge 
aktivitetsniveauet/udnyttelsesgraden?

Se ovenfor

Målgruppe
Oplysninger om målgruppe
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Beskriv (den nye) målgruppe Der er to målgrupper til dette ønske.
1) Spinnere som ønsker at få deres eget 
lokale og med god udluftning.
2) Alle der dyrker motion i BGF ved 
klubhuset. Klubhuset skal kunne benyttes af 
fodboldspillere, børn, padelspillere mm., 
som kommer og dyrker motion og ønsker at 
afslutte i klubhuset. 
VI ønsker at afholde flere arrangementer for 
børn, hvor det vil være perfekt at gøre brug 
af klubhuset.

Angiv det forventede antal brugere: 20-30

Finansiering
Oplysninger om tilskud
Angiv ansøgt beløb 257.062
Angiv egen finansiering 30.000
Samlede udgifter 287.062
Er der søgt andre puljer/fonde? Nej

Budget
Vedhæft budget
Vedhæft budget Budget spinninglokale.xlsx (11 KB)

Indhentet tilbud
Vedhæft indhentet tilbud
Vedhæft indhentet tilbud Kustrup Toemrer.pdf (1,64 MB)

Tilbud Vestfyn VVS.pdf (143 KB)

Projektbeskrivelse
Vedhæft evt. projektbeskrivelse
Vedhæft evt. projektbeskrivelse

Resuméside
Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

Underskrevet af:

Helle Bjelke Andersen
BÅRING GYMNASTIKFORENING
CVR 50475417
hellebjelke@gmail.com
64268723
Dato: 08-12-2022

✓
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Budget for spinninglokale.

Tømmerarbejde (Kustrup) 210.067,00 kr.

Vestfyn VVS 46.995,00 kr.

Malerarbejde, elarbejde 30.000,00 kr.

287.062,00 kr.
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                                    Kustrupvej 31, 5500 Middelfart  
 

 
Båring Klubhus 
Kærbyvej 2A 
5466 Asperup 
Att: Knud Henning knudh61@gmail.com 
 
    Tilbud 

   Dato: 24/11-2022 
 

  Tilbuddet er gældende i 30 dage, fra udskrivelses dato. 

K. 
   T. 
     V. 

Kustrup Tømrer- & 
   Snedkerværksted A/S 

Telefon  64 40 33 02 
Michael Pedersen 24 40 81 53 
Telefax  64 40 33 42 
 
CVR-nr. 25 29 30 45  
Postgiro 614 1994 
Bank Middelfart Sparekasse 
e-mail kustrup@kustrup.dk 
 www.kustrup.dk 

 
 

Vedr:  Om lavning klubhus   
tømrer- murer- el- gulvlægger arbejde  
   
Ifg.  Aftale kan vi tilbyde følgende arbejde på ovennævnte sag. 
arbejdet udføres iht. Medsendte skitse.  

har regnet med støbt gulv ved nyt spinnings lokale  

Vi håber det er i overensstemmelse med det ønskede,  
Vi står gerne til rådighed med yderligere hjælp til projektet. 
Følgende beskrevne ydelser er indeholdt  
   
TØMRER  
Nedbrydning  
demontering 2 stk. indv. Døre  
udtagelse gulv i eksisterende mødelokale  
udtagelse ca. 80 cm. Gulv i eksisterende klub lokale  
demontering lofter i mødelokale samt smal gang  
demontering lofter ca. 80 cm. I eksisterende klublokale 
demontering nødvendige lister  
bortkørsel affald  
 

 
Forstærkning (hvor væg mod klub lokale flyttes)  
indbygning bære bjælke ved trægulv klub lokale  
opsætning hjælpe spær for loft klub lokale  
 

 
Foldedør i klublokale  
opbygning forstærkning i loft rum  
1 stk. habila foldedør iht. Bilag  
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Båring Klubhus 
Kærbyvej 2A 
5466 Asperup 
Att: Knud Henning knudh61@gmail.com 
 
    Tilbud 

   Dato: 24/11-2022 
 

  Tilbuddet er gældende i 30 dage, fra udskrivelses dato. 

K. 
   T. 
     V. 

Kustrup Tømrer- & 
   Snedkerværksted A/S 

Telefon  64 40 33 02 
Michael Pedersen 24 40 81 53 
Telefax  64 40 33 42 
 
CVR-nr. 25 29 30 45  
Postgiro 614 1994 
Bank Middelfart Sparekasse 
e-mail kustrup@kustrup.dk 
 www.kustrup.dk 

gips vægge fra spinning til klub lokale ca. 540*250 cm 
4 stk. faste vinduespartier 99,8*208,8  
opbygning væg med 2 lag gips pr side  
lister omkring vinduer  
fugning mellem vinduer  
 

 
Gips  væg fra spining til forhal ca. 1,65*250 cm  
opbygning væg med 2 lag gips pr. side  
1 stk. udtaget dør genmonteres  
14*67 gerigter omkring dør  
 

 
lofter nyt spinning lokale ca. 31 m2  
0,20 dampspærre tapet og fuget  
5" ludbehandlet  profilbrædder incl. Skyggelister  
1 stk. ny loftlem isoleret med stige 70*120 cm  
gerigter omkring ny loftlem  
 

 
Gulvbelægning nyt spinning lokale ca. 31 m2  
spartling af nyt beton gulv  
primning af gulv  
levering og montering linoleum  
opsætning af 14*67 hvide fodlister  
 

 
MURER ARBEJDE  
vægge på begge sider af gang nedbrydes  
klinker på gulv i lille gang fjernes  
gulv støbes hvor trægulv er fjernet  
støbte gulve slibes  så  de klar  til  
vægge i nyt tv område pudses klar til maler  
bortkørsel nedtaget materialer  
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                                    Kustrupvej 31, 5500 Middelfart  
 

 
Båring Klubhus 
Kærbyvej 2A 
5466 Asperup 
Att: Knud Henning knudh61@gmail.com 
 
    Tilbud 

   Dato: 24/11-2022 
 

  Tilbuddet er gældende i 30 dage, fra udskrivelses dato. 

K. 
   T. 
     V. 

Kustrup Tømrer- & 
   Snedkerværksted A/S 

Telefon  64 40 33 02 
Michael Pedersen 24 40 81 53 
Telefax  64 40 33 42 
 
CVR-nr. 25 29 30 45  
Postgiro 614 1994 
Bank Middelfart Sparekasse 
e-mail kustrup@kustrup.dk 
 www.kustrup.dk 

 
 
EL ARBEJDE   
Klub lokale  
2 stk. lys armatur flyttes for ny foldedør  
omlægning  installationer hvor vægge fjernes  
 

 
Nyt spinnings lokale  
6 stk. nye led armatur 60*60 på loftet  
1 stk. ny tænding ved ny indgang  
  
Samlet tilbudspris excl. Moms  kr           210.067,00  
25 % moms  kr             52.516,75  
Samlet tilbudspris inc. Moms  kr          262.583,75  
 
 
   
forbehold:  
*  dansk byggeri standart forbeholdt samt dansk byggeri ab 18 garanti 
*  materialeprisen er gældende dags pris,   
da der er voldsomt prisstigninger på alt træværk, tages der forbehold for prisstigning på disse, 
det vil selvføl blive oplyst hvis der er prisstigning, når der afgives en ordre fra jer. 
*  vi har som virksomhed erhvervs ansvarsforsikring.   
vi anbefaler dog også at bygherrer altid ved byggeri/ ændringer tager kontakt med pågældendes 
forsikring selskab og får registret/ ændret forsikringen til at dække byggeriet/ ændringen af 
byggeriet 
dette også ved nyopført byggeri  
*  om lavning isolering er excl.  
*  om lavning gulve/ belægning i klublokale er excl.  
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Båring Klubhus 
Kærbyvej 2A 
5466 Asperup 
Att: Knud Henning knudh61@gmail.com 
 
    Tilbud 

   Dato: 24/11-2022 
 

  Tilbuddet er gældende i 30 dage, fra udskrivelses dato. 

K. 
   T. 
     V. 

Kustrup Tømrer- & 
   Snedkerværksted A/S 

Telefon  64 40 33 02 
Michael Pedersen 24 40 81 53 
Telefax  64 40 33 42 
 
CVR-nr. 25 29 30 45  
Postgiro 614 1994 
Bank Middelfart Sparekasse 
e-mail kustrup@kustrup.dk 
 www.kustrup.dk 

 
 
 
 
 
  
Vi takker for deres henvendelse, og håber at tilbuddet er i deres interesse. 
Vi ser frem til at høre fra dem, På forhånd tak. 
 
Med venlig hilsen  
Tømrer Mester  
Michael Pedersen                                                                                             
  
 
 
  
 
 
 
Vi ved, at der er mange om buddet – så hvorfor skal du vælge os? 

Vi lever af glade og tilfredse kunder – og det har vi gjort siden 1937. Tømrermester og ejer Michael Pedersen er tredje generation af firmaet. Det er Michael der 
styrer alle projekter. Så han ved altid hvad status er på hver enkelt opgave. Det er vigtigt for os, at alle kunder bliver prioriteret, og at en aftale bliver overholdt. 
Det gælder lige fra den indledende tilbudsgivning til aflevering af et projekt. 

Vigtigst af alt – Mange af vores folk har haft både 20-, 30- og 40-års jubilæum i firmaet. Vi ansætter kun folk som passer ind, og som har en naturlig passion for 
håndværksfaget. Det er vigtigt for os, at kunden altid kan være sikker på at få et resultat de bliver glade for, og med en flot finish. 

Se udtalelser fra forskellige kunder her 
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Ejendomscenteret
Nytorv 9
5500 Middelfart

OVERSLAG
Tilbudnr.  ...........
Tilbudsdato   .......
Kundenr.   ..........
Side   ..................

Rekvirent.   .........
Reference.   .........

6409
30-11-2022

  

 

 

1/6 

 
 

88885566

 

 

 

Båring GF Overslag 1: Nyt ventilationsanlæg til renoveret
spinningslokale.. sløjfe en radiator.
Levering og montering af nyt genvex Eco 300 xl med varmegenvinding og forvarmeflade til spinningslokale.
Anlægget er stort nok til og trække resten af 1 salen også. 
Levering og montering af 2 stk. nye taghætter hvor de gamle sidder.
Ventilationsanlæg bliver monteret på loftet. 
2 stk. indblæsningsventiler i den ene ende af rummet og 2 stk. udsugnings ventiler i den anden ende af
rummet.
Ventilationsrør bliver isoleret med 50mm isolering på loft. 
Afløb fra ventilation føres til afløb i køkken. 
Demontering af radiator i gang. 
 
Det vil være en meget god investering med hensyn til fugt og varmegenvinding.
1: Få fugt ud af bygning ved spinning/cykling samt en energibesparelse på opvarmningen pga. lavere
fugtighed samt varmegenvinding. 
 
Uden for pris: 
El-arbejde. 
Demontering af gammelt udsugningsanlæg på loft.
 
Gældende 30 dage 

Varebeskrivelse Antal

VENTILATIONSAGGREGAT ECO300XL VENSTRE 1,00

BETJENINGSPANEL OPTIMA 270 TOUCH 1,00

DANFOSS TAGHÆTTE. SORT 2,00

ALTECH FLEKS. LYDDÆMPER Ø160 4,00

ALTECH LYDDÆMP. Ø160 L=600 2,00

ALTECH FLEKS. LYDDÆMPER Ø160 2,00

Fortsætter på næste side

 VESTFYNS VVS-SERVICE A/S

5592 Ejby

cvr: 32085458

Granlyvej 44

64462580

torben@vestfyns-vvs.dk

www.vestfyns-vvs.dk

 

Tlf.:

 

Bank: Middelfart Sparekasse 

Kontonr..: 0755 3224580729
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Ejendomscenteret
Nytorv 9
5500 Middelfart

OVERSLAG
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Side   ..................

Rekvirent.   .........
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88885566

 

 

 

Varebeskrivelse Antal

KONTROLVENTIL FOR INDBLÆSNING 2,00

KONTROLVENTIL FOR UDSUGNING 2,00

ALU-LAMELMÅTTE 50MM. 6,0M2 5,00

ALTECH EL-FORVARMEFLADER 1200W 1,00

Div. ventilationsfittings. 1,00

Montørtime 1,00

Lærlingetime 1,00

Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 46.995,00 Subtotal: 46.995,00

25,00% Moms: 11.748,75

Total DKK: 58.743,75

 VESTFYNS VVS-SERVICE A/S

5592 Ejby

cvr: 32085458

Granlyvej 44

64462580

torben@vestfyns-vvs.dk

www.vestfyns-vvs.dk

 

Tlf.:

 

Bank: Middelfart Sparekasse 

Kontonr..: 0755 3224580729
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Ejendomscenteret
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Båring GF Overslag 2: Nyt ventilationsanlæg til
stueetagen. sløjfe en radiator.

Levering og montering af nyt genvex Eco 300 xl med varmegenvinding og forvarmeflade til 1 sal. 
Levering og montering af 2 stk. nye taghætter hvor de gamle sidder.
Ventilationsanlæg bliver monteret på loftet. 
Ind og udblæsningsventiler bliver fordelt i alle rum. 
Ventilationsrør bliver isoleret med 50mm isolering på loft. 
Afløb fra ventilation føres til afløb i køkken. 
Demontering af radiator i gang. 
 
Det vil være en meget god investering med hensyn til fugt og varmegenvinding.
1: Få fugt ud af bygning ved spinning/cykling samt en energibesparelse på opvarmningen pga. lavere
fugtighed samt varmegenvinding. 
 
Uden for pris: 
El-arbejde.
Demontering af gammelt udsugningsanlæg på loft. 
 
Gældende 30 dage 
 
 

Varebeskrivelse Antal

VENTILATIONSAGGREGAT ECO300XL VENSTRE 1,00

BETJENINGSPANEL OPTIMA 270 TOUCH 1,00

DANFOSS TAGHÆTTE. SORT 2,00

ALTECH FLEKS. LYDDÆMPER Ø160 4,00

ALTECH LYDDÆMP. Ø160 L=600 2,00

Fortsætter på næste side

 VESTFYNS VVS-SERVICE A/S

5592 Ejby

cvr: 32085458

Granlyvej 44

64462580

torben@vestfyns-vvs.dk

www.vestfyns-vvs.dk

 

Tlf.:

 

Bank: Middelfart Sparekasse 

Kontonr..: 0755 3224580729
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Middelfart Kommune
Ejendomscenteret
Nytorv 9
5500 Middelfart

OVERSLAG
Tilbudnr.  ...........
Tilbudsdato   .......
Kundenr.   ..........
Side   ..................

Rekvirent.   .........
Reference.   .........

6409
30-11-2022
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88885566

 

 

 

Varebeskrivelse Antal

ALTECH FLEKS. LYDDÆMPER Ø160 2,00

KONTROLVENTIL FOR INDBLÆSNING 2,00

KONTROLVENTIL FOR UDSUGNING 2,00

ALU-LAMELMÅTTE 50MM. 6,0M2 7,00

ALTECH EL-FORVARMEFLADER 1200W 1,00

Div. ventilationsfittings. 1,00

Montørtime 1,00

Lærlingetime 1,00

Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 57.995,00 Subtotal: 57.995,00

25,00% Moms: 14.498,75

Total DKK: 72.493,75

 VESTFYNS VVS-SERVICE A/S

5592 Ejby

cvr: 32085458

Granlyvej 44

64462580

torben@vestfyns-vvs.dk

www.vestfyns-vvs.dk

 

Tlf.:

 

Bank: Middelfart Sparekasse 

Kontonr..: 0755 3224580729
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Middelfart Kommune
Ejendomscenteret
Nytorv 9
5500 Middelfart

OVERSLAG
Tilbudnr.  ...........
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Kundenr.   ..........
Side   ..................

Rekvirent.   .........
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30-11-2022
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88885566

 

 

 

Båring GF Overslag 3: Nyt ventilationsanlæg til kælder,
omklædningsrummene. 

Levering og montering af nyt Nilan comfort ct500 med varmegenvinding med forvarmeflade. 
Ind og udblæsning bliver monteret i gavl ved dør ind til teknikrummet. 
Ventilationsanlæg bliver monteret i teknikrum i kælder.
Genbrug af udsugningskanal i baderum men ny indblæsningskanal i omklædningsrum. 
Afløb fra ventilation føres til afløb i teknikrum. 
 
Det vil være en meget god investering med hensyn til fugt og varmegenvinding.
1: Få fugt ud af bygning samt en energibesparelse på opvarmningen. 30/11 ved inspektion var der meget
fugtigt i baderum. (vand på vinduer og vægge)  
2: Undgå skimmelsvamp i bygningen. samt fugtpåvirkning fra jordfugt ved kældervægge vil blive ventileret
væk.
 
Uden for pris: 
El-arbejde. 
Rep. efter hulboringer til ventilation rør i vægge hvis rosætter ikke kan dække hullerne.
 
Gældende 30 dage 
 

Varebeskrivelse Antal

COMFORT CT500 CTS602 HMI 1,00

ALTECH FLEKS. LYDDÆMPER Ø160 4,00

ALTECH LYDDÆMP. Ø160 L=600 2,00

ALTECH FLEKS. LYDDÆMPER Ø160 2,00

KONTROLVENTIL FOR INDBLÆSNING 6,00

ALTECH EL-FORVARMEFLADER 1200W 1,00

Fortsætter på næste side

 VESTFYNS VVS-SERVICE A/S

5592 Ejby

cvr: 32085458

Granlyvej 44

64462580

torben@vestfyns-vvs.dk

www.vestfyns-vvs.dk

 

Tlf.:

 

Bank: Middelfart Sparekasse 

Kontonr..: 0755 3224580729
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Middelfart Kommune
Ejendomscenteret
Nytorv 9
5500 Middelfart

OVERSLAG
Tilbudnr.  ...........
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Side   ..................

Rekvirent.   .........
Reference.   .........
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88885566

 

 

 

Varebeskrivelse Antal

Div. ventilationsfittings. 1,00

ALU-LAMELMÅTTE 20MM. 12,0M2 3,00

GENNEMFØRING SRC 160 VÆG/LOFT, HVID PLAST 10,00

Montørtime 1,00

Lærlingetime 1,00

Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 59.995,00 Subtotal: 59.995,00

25,00% Moms: 14.998,75

Total DKK: 74.993,75
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 VESTFYNS VVS-SERVICE A/S

5592 Ejby

cvr: 32085458

Granlyvej 44

64462580

torben@vestfyns-vvs.dk

www.vestfyns-vvs.dk

 

Tlf.:

 

Bank: Middelfart Sparekasse 

Kontonr..: 0755 3224580729
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33 FGH BADMINTON ANSØGNING



KLE: 18.15.05.G01
Sags id: ad8fb91a-a04a-48ca-b4bd-c391d8577118
Oprettet: 22-08-2022 16:40:29
Afsluttet: 22-08-2022 17:02:41 Side 1 af 4

410-17022112504518

Ansøgning til pulje for modernisering af 
idrætsfaciliteter

Oprettet 22-08-2022 16:40:29

Afsluttet 22-08-2022 17:02:41

KLE 18.15.05.G01

Sags id ad8fb91a-a04a-48ca-b4bd-c391d8577118

Navn Franz Martin Lægteskov

CVR-nummer 41448725
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Ansøgning til pulje for modernisering af 
idrætsfaciliteter

Foreningsoplysninger
Oplysninger på din forening fra CVR-registret

Virksomhedens navn FGH Badminton

Cvr-nummer 41448725

Kontaktperson
Angiv oplysninger om kontaktperson

Navn på ansøger Franz Lægteskov

Ansøgers adresse Kingstrupvej, 45

Ansøgers postnummer 5592

Telefonnummer på ansøger +4522345463

E-mail på ansøger kasserer@fghfyn.dk

Projektet
Beskrivelse af projektet

Angiv projektets titel Ansøgning om tilskud/støtte til montering af 
nyt gulv i Gelsted-Hallen

Beskriv kort projektet/moderniseringen FGH badminton og Ejby-Hallerne arbejder i 
fællesskab på at få lagt nyt gulv i Gelsted 
Hallen, da det vil gavne alle brugere af 
Gelsted Hallen samt løfte hallen rent 
æstetisk. Hallen i Gelsted er opført i 1980, 
og gulvet består af beton med 2-4 mm. vinyl 
ovenpå. Det betyder at gulvet er slidt og 
ekstremt hårdt at dyrke sport på. Gelsted-
Hallen bliver i dag brugt primært til 
badminton og gymnastik, og det er 2 
sportsgrene, der hver især ville få kæmpe 
effekt af den øgede stødabsorbering et nyt 
gulv vil give. Begge foreninger er i vækst, og 
den generelle efterspørgsel efter ”hal-timer” 
og også stigende. Et nyt gulv vil tilgodese 
alle brugere af Gelsted-Hallen ung som 
gammel, og vil skåne led og lemmer 
optimalt. I skrivende stund er vi 600.000,- 
kroner fra at kunne realisere vores projekt
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Hvor er det lokale aktivitetscenter placeret i 
forhold til andre faciliteter, lokalsamfund, 
opland, brugere og lign?

FGH og Ejby-Hallerne ønsker at udvikle 
hallen i Gelsted ved at lægge nyt og langt 
mere skånsomt gulv på i Gelsted. Brugerne 
vil mærke en markant forskel i 
stødabsorberingsevnen, og det vil skåne led 
og lemmer hos både ung og gammel. 
Samtidig er håbet, at Gelsted Hallen vil 
fremstå mere attraktiv, og appellere til 
endnu mere idræt i Gelsted. Brugergruppen i 
Gelsted Hallen spænder aldersmæssigt 
meget bredt, lige fra mor/barn gymnastik, 
springgymnastik, ungdomsbadminton, 
seniorbadminton, håndbold, 60+ badminton 
og MotionsCafé for de ældre. Målgruppen må 
derfor betegnes som stor og bred, og det vil 
uden tvivl give en bedre oplevelse for alle 
parter. 
For Gelsted-Hallens vedkommende er det 
primært stødabsorberingsevnen vi vælger at 
fokusere på. I dag har Gelsted-Hallen en 
stødabsorberingsevne på under 10%, hvilket 
ikke sikre idrætsudøveren, og ej heller 
minimere risikoen for skader. Et nyt 
fladeelastisk gulv (Boflex Champion) vil 
hæve stødabsorberingen til 58%, hvilket vil 
være fantastisk for brugerne i Gelsted-
Hallen.

Er der etableret samarbejder med andre 
lokale faciliteter og/eller foreninger? Beskriv 
disse samarbejder som de ser ud nu og på 
sigt?

Dette projekt skal støttes fordi vi som 
forening støtter op om Ejby-Hallernes 
strategi omkring udvikling af vores hal i 
Gelsted. 

Er projektet innovativt og nytænkende? I 
givet fald, beskriv hvordan:

Slutteligt skal Moderniseringspuljen støtte 
projektet fordi vi optimere betingelserne for 
idrætsudøverne i Gelsted og omegn, men 
også fordi at hallen vil fremstå ny og 
moderne, hvilket uden tvivl vil appellere til 
endnu mere idræt og bevægelse

Hvilke nye aktivitetsmuligheder bliver 
mulige, og hvordan vil det øge 
aktivitetsniveauet/udnyttelsesgraden?

Hvorfor skal vores projekt støttes?
Vores projekt skal støttes fordi det 
tilgodeser alle grupper og livsfaser. Lige fra 
mor/barn gymnastik til 60+ badminton. 
Gelsted-Hallen har rigtig mange 60+ 
brugere, (badmintonspillere og 
MotionsCafé), og deres bentøj vil drage 
kæmpe gavn af en bedre stødabsorbering. 
Dette projekt skal støttes fordi vi som 
forening støtter op om Ejby-Hallernes 
strategi omkring udvikling af vores hal i 
Gelsted. Slutteligt skal Moderniseringspuljen 
støtte projektet fordi vi optimere 
betingelserne for idrætsudøverne i Gelsted 
og omegn, men også fordi at hallen vil 
fremstå ny og moderne, hvilket uden tvivl vil 
appellere til endnu mere idræt og bevægelse

Målgruppe
Oplysninger om målgruppe
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Beskriv (den nye) målgruppe Alle som som bruger Gelstedhallen, både 
børn og voksne og vi håber at det vil være 
med til at der kommer flere børn til hallen
Håndbold, badminton, minihåndbold, 
Volleybold, floorball, gymnastik, yoga og 
basketball

Angiv det forventede antal brugere: 300-500 bruger på alle hold

Finansiering
Oplysninger om tilskud

Angiv ansøgt beløb 600000

Angiv egen finansiering 400.000

Samlede udgifter 1.018.000

Er der søgt andre puljer/fonde? Ja

Hvis ja, hvilke: Landdisttiktspuljen

Budget
Vedhæft budget

Vedhæft budget Tilsagn om stoette halgulv.pdf (179 KB)
Landdistriktspuljen 2022 - svar.pdf (73 KB)
Finansieringsplan_moderniseringspuljen.xlsx 
(17 KB)

Indhentet tilbud
Vedhæft indhentet tilbud

Vedhæft indhentet tilbud 220426 Gelsted Hallen_Boflex.pdf (186 KB)

Projektbeskrivelse
Vedhæft evt. projektbeskrivelse

Vedhæft evt. projektbeskrivelse Gulv_Gelsted_moderniseringspuljen.docx 
(22 KB)

Resuméside
Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

Underskrevet af:

FGH Badminton
FGH Badminton
CVR 41448725
12794826
Dato: 22-08-2022

✓
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Ansøgning om tilskud/støtte til montering af nyt gulv i Gelsted-Hallen 

FGH badminton og Ejby-Hallerne arbejder i fællesskab på at få lagt nyt gulv i Gelsted Hallen, da det 

vil gavne alle brugere af Gelsted Hallen samt løfte hallen rent æstetisk. Hallen i Gelsted er opført i 

1980, og gulvet består af beton med 2-4 mm. vinyl ovenpå. Det betyder at gulvet er slidt og ekstremt 

hårdt at dyrke sport på. Gelsted-Hallen bliver i dag brugt primært til badminton og gymnastik, og 

det er 2 sportsgrene, der hver især ville få kæmpe effekt af den øgede stødabsorbering et nyt gulv 

vil give. Begge foreninger er i vækst, og den generelle efterspørgsel efter ”hal-timer” og også 
stigende. Et nyt gulv vil tilgodese alle brugere af Gelsted-Hallen ung som gammel, og vil skåne led 

og lemmer optimalt. I skrivende stund er vi 600.000,- kroner fra at kunne realisere vores projekt. 

Formål, vision, indhold og målgruppe 

FGH og Ejby-Hallerne ønsker at udvikle hallen i Gelsted ved at lægge nyt og langt mere skånsomt 

gulv på i Gelsted. Brugerne vil mærke en markant forskel i stødabsorberingsevnen, og det vil skåne 

led og lemmer hos både ung og gammel. Samtidig er håbet, at Gelsted Hallen vil fremstå mere 

attraktiv, og appellere til endnu mere idræt i Gelsted. Brugergruppen i Gelsted Hallen spænder 

aldersmæssigt meget bredt, lige fra mor/barn gymnastik, springgymnastik, ungdomsbadminton, 

seniorbadminton, håndbold, 60+ badminton og MotionsCafé for de ældre. Målgruppen må derfor 

betegnes som stor og bred, og det vil uden tvivl give en bedre oplevelse for alle parter.   

For Gelsted-Hallens vedkommende er det primært stødabsorberingsevnen vi vælger at fokusere på. 

I dag har Gelsted-Hallen en stødabsorberingsevne på under 10%, hvilket ikke sikre idrætsudøveren, 

og ej heller minimere risikoen for skader. Et nyt fladeelastisk gulv (Boflex Champion) vil hæve 

stødabsorberingen til 58%, hvilket vil være fantastisk for brugerne i Gelsted-Hallen. 

 

Hvorfor skal vores projekt støttes? 

Vores projekt skal støttes fordi det tilgodeser alle grupper og livsfaser. Lige fra mor/barn gymnastik 

til 60+ badminton. Gelsted-Hallen har rigtig mange 60+ brugere, (badmintonspillere og 

MotionsCafé), og deres bentøj vil drage kæmpe gavn af en bedre stødabsorbering. Dette projekt 

skal støttes fordi vi som forening støtter op om Ejby-Hallernes strategi omkring udvikling af vores 

hal i Gelsted. Slutteligt skal Moderniseringspuljen støtte projektet fordi vi optimere betingelserne 

for idrætsudøverne i Gelsted og omegn, men også fordi at hallen vil fremstå ny og moderne, hvilket 

uden tvivl vil appellere til endnu mere idræt og bevægelse. 

Vi forventer at projektet kan realiseres i løbet af 2023. 

 

På vegne af FGH, brugerne af Gelsted Hallen og Ejby-Hallerne 

 

René Larsen, formand FGH 
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Budget for nyt gulv i Gelsted

Levering og montering af sportsgulv 1.018.000,00

Finansieringsplan for Ejby-Hallerne

Ejby-Hallernes bestyrelse 200.000,00

Landdistrikspuljen 200.000,00

Ejby-Hallernes samlede selvfinansiering 400.000,00

De resterende 600.000 vil blive forsøgt finansieret gennem fondsansøgninger.

Der vil blive søgt følgende fonde:

LAG / Mank

NordeaFonden

Middelfart Sparekasse

Albani Fonden

Fynske Bank

Derudover vil der blive søgt andre relevante fonde fra fonde.dk
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SPORTSENTREPRISE 

SPORTSENTREPRISE            Ellekær 5N 2730 Herlev        Tlf.: +45 4016 7332     www.sportsentreprise.dk 

Gelsted Hallen  

Sportsvænget 3 

5591 Gelsted 

Att.: Anders Bærholm 

ab@ejby--hallene.dk 

 

Herlev den. 25.04.2022                                        Sag nr. 220427 

 

Vedr.: Levering og montering af sportsgulv. 

 

1083 m2 Boflex Champion med Herculan 2 mm. polyuretan (PU).              Kr.  917.500,00 

Fladeelastisk sportsgulv, 58% stødabsorbering                                  

Opbygning/byggehøjde: 28 mm.  

Topcoates i 2 valgfrie standard RAL farve 

Ca. 2 mm. (2,62 kg/m2) selvnivellerende PU udlægges af to gange 

Boflex Champion spartles med EG 120 (0,5 kg/m2)  

26 mm. Boflex Champion med integreret stødabsorbering, limes i special   

dobbelt fer/not for stor limflade. 

0,2 mm. PE folie - fugtspærre                        

185 lbm. lakeret fyr fodliste.   

14,5 lbm. special overgangsskinner v/døre, som understøttes af trækile.   

 

Bøsninger                       Kr.   27.000,00 

64 stk. bande 

10 stk. badminton 

  6 stk. volleyball 

 

Låg/flanger og gulvbeslag.                                                 Kr.   32.700,00 

64 stk. bande 

10 stk. badminton 

  6 stk. volleyball 

4 stk. håndbold målrosetter 

8 stk. minihåndbold målrosetter 

6 stk. væltesikrings beslag til håndboldmål 

16 stk. spærrenet wiregulvbeslag 

 

Opstregning af sportsbaner.           Kr.   40.600,00 

1 stk. håndbold 

2 stk. minihåndbold 

5 stk. badminton 

3 stk. volleyball 

2 stk. basketball  

      

 

Samlet pris netto, ekskl. moms          Kr. 1.018.000,00 
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SPORTSENTREPRISE 

SPORTSENTREPRISE            Ellekær 5N 2730 Herlev        Tlf.: +45 4016 7332     www.sportsentreprise.dk 

 

 

Betingelser og forbehold.  

Rethedskrav på undergulv: +/- 2 mm. på 2 meter. 

Undergulv overtages ryddet for løse dele.  

Den relative luftfugtighed må max variere mellem 35-65% ved rumtemperatur på 20°C.  

Der kan, uden forud indgået aftale, ikke udføres andre arbejder i rummet. 

Hallens normale lys skal fungere. 

Udlægning af polyuretan samt opstregning, kræver rumtemperatur på 18°- 30° C 

 

Leveringstid: Aftales  

Betalingsbetingelse: I henhold til AB18 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Carsten Hansen 

4016 7332  
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Dato: 7. juni 2022 
Sagsnr.: 2021-016903-32 

Staben 
Middelfart Kommune 

Nytorv 9 
5500 Middelfart 

www.middelfart.dk 
 
 

Telefon +45 8888 5500 
Direkte +45 8888 5010  

CVR.: 29189684 
 

Sabine.Christensen@middelfart.dk 
 

 

Notat 
 
 
Landdistriktspuljen 2022 - Svar på ansøgningen fra Gelsted Hallen 
 
Kære Anders Bærholm 
 
Gelsted Hallen har søgt tilskud hos Middelfart Kommune til landdistriktsprojektet ”Fladeelastisk 
gulv i Gelsted Hallen”. 
 
Middelfart Kommune har modtaget 5 ansøgninger, og Byrådet har på sit møde den 30.5.2022 
fordelt tilskud til de projekter, som opfylder kriterierne og betingelserne for puljen.  Byrådet 
har besluttet at tilgodese jeres projekt med 200.000 kr., da projektet ligger inden for støtte-
områderne og opfylder betingelserne for støtte. Der bevilliges ikke det fulde ansøgte beløb, da 
projektet mangler en stor del medfinansiering. 
 
Tilsagnet er betinget af, at Gelsted Hallen tilvejebringer den fulde finansiering. Det betinge-
de tilsagn gælder i 2 år. Kan betingelsen ikke opfyldes inden for dette tidsrum, bortfalder til-
sagnet.  
 
I kan læse om Byrådets beslutning i mødereferatet, som findes her: Byrådsmøder (middel-
fart.dk). 
 
Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Projektændringer skal aftales med 
og godkendes af Middelfart Kommune.  
 
Det kommunale tilskud kan komme til udbetaling, når Gelsted Hallen kan dokumentere, at 
projektet er fuldfinansieret.  
 
Der er tilbagebetalingspligt, hvis projektet ikke gennemføres. Middelfart Kommune forbe-
holder sig retten til at kræve tilskuddet helt eller delvist tilbage, hvis projektet skulle være 
overfinansieret (dvs. hvis der i alt er modtaget mere tilskud end nødvendigt for projektets 
gennemførsel).  
 
Når projektet afsluttes, skal Gelsted Hallen umiddelbart efter afslutningen sende et regn-
skab inkl. bilag til Middelfart Kommune som dokumentation for, at tilskudsbeløbet er brugt 
efter hensigten. 
 
Al dokumentation sendes til Sabine Christensen, Staben i Middelfart Kommune sabi-
ne.christensen@middelfart.dk.  
 
Med venlig hilsen 
 
Sabine Christensen 
Kultur, Fritid og Staben, Middelfart Kommune 
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Tilsagn om stotte til udskiftning af halgulv i Gelsted Hallen.

vi bekr-fter at Ejby - Hatterne vit stotte projektet - udskiftning af hatgutvet i Ge{sted Hatten- med kr. 200.000.

Det er med stor fornojetse at Ejby Hatterne kan bidrage tit udskiftningen af hatgutvet i Get_
sted Hatten.

udskiftningen af hatvgurvet vil vere tit gavn for atte brugere af Getsted Hatten og vere
med tiI skabe gode forhotd for brugere af Getsted Hauen. Eksisterende hatgutv er fra opforet-
sen af hatlen, betongutv betagt med linoleum.
Vi har onsker om et gutv med en b(odere betagning.

Ejby, den 25. april 202?.

Ejbv -Hatterne

Pedersen

(kasserer)
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33 OVERBLIK MODERNISERINGSPULJEN
ANSØGNINGSRUNDE 2 - FRITIDSRÅDET



Nr Navn på ansøger Projekttitel Kort beskrivelse Ansøgt Beløb Budget i alt

Fritidsrådets 

bemærkning

1 Baaring 

Gymnastikforening

Nyt spinning lokale Baaring Gymnastikforening søger midler til at lave et 

seperat ventileret spinningslokale i deres eksisterende 

klubfaciliteter på Kærbyvej. 

I øjeblikket anvendes over halvdelen af

klubhusets cafeteria til spinningcykler,

hvilket gør at borde og stole der hører sig

cafeteriet til, står stablet og ikke kan

benyttes til det sociale fællesskab i klubben.

(se fotos)

Moderniseringen vil gøre at cyklerne altid vil  stå klar til 

spinning og der vil være den

rette udluftning.

257.062 287.062

2 Gelsted 

Skytteforening

Skudafskærmning 

for 50m skydebane

Gelsted Skytteforenings udendørs skydebaner har været 

lukket for skydning i over et år. Lukningen skyldes at banen 

ikke lever op til gældende sikkerhedskriterier. Foreningen 

søger om støtte til en jordvold, der skal opsættes ved 

venstre flanke af skydebanen.

121.500 162.500

3 Strib Idrætsforening 

Fodboldafdeling

Lysanlæg på fodbold-

opvisningsbane i 

Strib 

Strib IF søger om støtte til nye LED projektører i 6 

eksissterende lysanlæg samt 2 nye lysmaster.

Lysanlægget ved klubbens opvisningsbane har haft 

adskillige tekniske svigt pga. alder. Derudover opfylder 

belysningen ikke  de krav til minimumsbelysnning, som er 

opstillet af DBU ifm. fodboldkampe.

Idet Strib IF også arbejder på at anlægge en

kustgræsbane på opvisningbanene, vil de i samme 

ombæring også at tilføje to ekstra - men væsentligt

mindre - master i forlængelse af

opvisningbanen.

300.000 362.000

4 FGH Badminton Montering af nyt 

gulv i Gelsted-Hallen

FGH Badminton vil i fællesskab med Ejby-Hallerne montere 

nyt gulv i Gelsted Hallen. Hallen bruges i dag primært til 

badminton og gymnastik. 

600.000 1.018.000

i alt  kr.    1.278.562  kr.    1.829.562 
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34. Drøftelse af Fritidspas

Sagsnr.: 2023-000511 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Fritidsrådet har afsat 100.000 kr. til fritidspas i 2023. Kriterier og procedurer skal fastlægges.

Forvaltningen foreslår:

• At udvalget drøfter kriterier og procedurer for fritidspas 2023.

Sagsbeskrivelse:
Fritidsrådet har afsat 100.000 kr. til fritidspas i 2023. i 2022 blev der givet 89 fritidspas og
brugt for i alt 68.855 kr. Der blev givet 3 afslag, da personen allerede havde fået et fritidspas i
2022.

Med et fritidspas kan børn og unge i alderen 0-17 år få op til 1.000 kr. pr. år til nødvendigt
udstyr og kontingent i en godkendt folkeoplysende forening i Middelfart Kommune.

Fritidspasset gives til børn og unge:

• I alderen 0-17 år - der er mulighed for, at Folkeoplysningsudvalget kan dispensere for
alder

• som af økonomiske årsager er forhindret i at deltage i fritidsaktiviteter, 
• hvis fritidsaktiviteten gør, at barnet eller den unge kan styrke sine sociale relationer og

kompetencer,
• og som ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet.

Formålet med støtten er, at:

• Sikre barnet eller den unge et liv på lige vilkår med jævnaldrende.
• Styrke barnets eller den unges tilknytning til lokalmiljøet.
• Skabe mulighed for gode og sunde relationer og venskaber.

Fritidsrådet skal drøfte om der skal laves nogle ændringer i kriterier eller procedurer. Det kunne
fx være ændringer i procent vi giver, modydelser, begrænse antallet pr. forening osv.

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 19. januar 2023

Beslutning:
Fritidsrådet ønsker at forvaltningen undersøger muligheden for at gøre proceduren mindre
administrationstung for ansøger.

Fritidsrådet diskuterede muligheden for at sætte mere fokus på fritidspas. De forslog
forvaltningen at undersøge hvordan de kan markedsføre fritidspas mere og bedre.

Fraværende: 
Jan Knudsen
Johs Jacobsen
Kjeld Refsgaard
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35. Drøftelse af kriterier og procedurer for udviklingspuljen 2023

Sagsnr.: 2022-015426 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Fritidsrådet har 79.000 kr. til udviklingspuljen. Kriterier og procedurer skal fastlægges.

Forvaltningen foreslår:

• At udvalget drøfter kriterier og procedurer for Udviklingspuljen.
• At udvalget øremærker 30.000 kr. til sommerferieaktiviteter.

Sagsbeskrivelse:
Formålet med Udviklingspuljen er at skabe medborgerskab og støtte udviklingen af et varieret
fritidsliv i Middelfart Kommune. Udviklingspuljen havde i 2022 6 ansøgninger hvor der blev
brugt for 56.250 kr. 

Tilskuddet kan gå til:

• Opstart af nye foreninger, som endnu ikke har opnået tilskud.
• Opstart at nye aktiviteter i foreninger, som ikke hidtil har været en del af foreningens

udbud af aktiviteter.
• Gennemførelse af nye projekter, der ikke nødvendigvis er forankret i eksisterende

foreninger, men som har til hensigt at skabe nye aktiviteter i kommunen.
• Afvikling af arrangementer, der har til formål at tiltrække nye medlemmer til

foreningerne.
• Gennemførelse af partnerskabsprojekter, som har til hensigt at løfte konkrete kommunale

opgaver eller skabe nye aktiviteter i kommunen.

Der kan gives tilskud til:

• Rekvisitter til aktiviteten
• Løn
• Honorarer til undervisere/trænere /foredragsholdere/ projektkoordinatorer

Tilskuddet kan dog ikke overstige 50% af det total udgift af ovenstående.

Frem mod sommeren 2023 sætter Fritid og Fællesskaber fokus på sommerferieaktiviteter i
samarbejde med Middelfart Ungdomsskole. I den forbindelse bliver der fx lavet en fælles
markedsføring af alle sommerferieaktiviteter. Administrationen forslår derfor at øremærke
30.000 kr. fra udviklingspuljen til sommerferieaktiviteter. Ansøgningerne skal dog stadig leve op
til udviklingspuljens kriterier, og støtter derfor kun tiltag der har et nyt element.

Økonomi:
Fritidsrådet har afsat 79.00 kr. til udviklingspuljen

Høring:

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 19. januar 2023

Bilag:
Oversigt Udviklingspuljen og Åben Skole Puljen 2022

Beslutning:
Fritidsrådet øremærker 30.000 kr. til sommerferieaktiviteter i udviklingspuljen.

Drøftelse af kriterier og procedure genoptages til næste møde
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Fraværende: 
Jan Knudsen
Johs Jacobsen
Kjeld Refsgaard
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35 OVERSIGT UDVIKLINGSPULJEN OG ÅBEN
SKOLE PULJEN 2022



Udviklingspuljen
Ansøger Projekt Ansøgt beløb bevilliget

Middelfart Padel Society

Sommercamp for børn og unge i 

alderen 10-15 år. Der søges om 

støtte på baneleje (9.000 kr) og 

instruktør lån (3.000 kr) 6.000 6.000

HTUG

Søger om støtte til Senioridræt. De 

søger om støtte til Bowls og 

Volleyball net 11.500 11.500

FGH Badminton

Søger om midler til "Pigecamp 

Vestfyn". Arrangementet har til 

formål at gøre badminton attraktivt 

for piger i 10-15 års alderen. 

Midlerne skal bruges til honorar 

(2.000 kr.), leje af natminton (2.000 

kr.), rekvisitter (1.000 kr.) , 

forplejning (6.750 kr.) og T-shirts 

(3.000 kr.) 10.000 8.000
Nørre Aaby E-Sport Sommercamp 2022 8.500 4.250
AOF Center Odense Inklusion i folkeoplysningen 10.000 10.000

Middelfart Padel Society Til en boldkanon 22.000 16.500

i alt for 2022 56.250
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Ansøger Projekt Ansøgt beløb Bevilliget

GV Ejby

Søger om støtte til 

Håndboldkaravane det blev afholdt 

7. september. Blev afholdt for 2-4 

klasse I samarbejde med Gelsted 

Skole og Ejby Skole 16.380 16.380

Middelfart Padel Society

Åben Skole forløb i 2023 med 

"middelfart Skolerne". De søger om 

støtte til baneleje (35.000 kr.) og 

bat/bolde (30.000 kr). 65.000 20.000

Middelfart Volley

Valgfagsforløb for "Middelfart 

Skolerne". 3-4 klasser i 9. årgang.  3200 3200

Middelfart Basketball 

Klub

Beløbet dækker Skolebasket for 20 

klasser, koordinering af projektet 

samt bolde. Der er en 

medfinansiering fra skolerne og 

BørneBaksetFonden 42.400 42.400
Middelfart Basketball 

Klub

Afholdelse af skoleturnering for 5. 

årgang
7.500

7.500

Nørre Aaby Cykelklub

Cykeklubben vil afholde en Cykeldag 

på de to skoler i Nørre Aaby. De 

søger om støtte til Honorar (9000 

kr.), udstyr til orienteringsløb (1.500 

kr.), Makeringsspyd (850 kr.), 

Afmærkningsbånd (180 kr.) og Flyers 

(1.500 kr.). 13.000 13.000

Middelfart Volleyball 

Klub

Forløbet er en del af et valgfag der 

blev afholdt i februar-april måned. 

Der var 35-40 elever der deltog i 

forløbet. Der blev givet tilskud til 27 

undervisningstimer. 5.400

5.400

Nørre Aaby Baaring 

Håndbold

Håndbold karavanen i samarbejde 

mellem FHF og foreningen, hvor 3 

årgange skal prøve at spille 

håndbold. 14.800

14.800

Middelfart Billedskole Støtte til planlægning og 

udsmykning af inspirationsrum med 

eleverne på hyllehøjskolen. Temaet 

er omring børns rettiger. 4.800

4.800

Fredericia Atletik Støtte til Atletik lokalstævner i Skole 

OL. Der afholdes 2 stævner i 

Middelfart Kommune. 5.900

5.900

Middelfart Padel Society

Støtte til projekterne Valgfag og 

Camp uge 24 13.000 13.000

I alt for 2022 146.380

Åben Skole puljen
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36. Drøftelse af kriterier og procedurer for Åben Skole Puljen 2023

Sagsnr.: 2022-005679 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Fritidsrådet har 100.000 kr. til Åben Skole Puljen 2023. Kriterier og procedurer skal fastlægges.

Forvaltningen foreslår:

• At udvalget drøfter kriterier og procedurer for Åben Skole Puljen

Sagsbeskrivelse:
Puljen skal fremme samarbejdet mellem skoler og foreninger om sundhedsfremmende idræts-
og motionstiltag.

Der kan ydes tilskud til:

• Aflønning af instruktører/undervisere (maks. 200 kr. pr. undervisningslektion)
• Udarbejdelse af undervisningsmateriale.
• Omkostninger til undervisningsrekvisitter.
• Foreningens koordinering - må dog som udgangspunkt kun udgøre maksimum 10% af det

samlede ansøgte beløb.
• Større forløb i samarbejde med andre foreninger.

Puljen havde i 2022, 11 ansøgninger og der blev i alt bevilget for 146.380 kr. 

Fritidsrådet har haft Åben Skole Puljen i 2 år, og har nu fået erfaring med hvilke ansøgninger
der kommer ind. Fritidsrådet kan derfor overveje om der skal laves nogle ændringer i
kriterierne. Skal der fx sættes en begrænsning på hvor meget man kan få eller hvor mange
gange man kan få fra puljen. 

Økonomi:
Fritidsrådet har afsat 100.000 kr. til Åben Skole Puljen 2023

Høring:

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 19. januar 2023

Bilag:
Oversigt udviklingspuljen 2022

Beslutning:
Udvalget drøftede kriterier og procedurer, uden at lave ændringer.

Fraværende: 
Jan Knudsen
Johs Jacobsen
Kjeld Refsgaard
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36 OVERSIGT UDVIKLINGSPULJEN 2022



Udviklingspuljen
Ansøger Projekt Ansøgt beløb bevilliget

Middelfart Padel Society

Sommercamp for børn og unge i 

alderen 10-15 år. Der søges om 

støtte på baneleje (9.000 kr) og 

instruktør lån (3.000 kr) 6.000 6.000

HTUG

Søger om støtte til Senioridræt. De 

søger om støtte til Bowls og 

Volleyball net 11.500 11.500

FGH Badminton

Søger om midler til "Pigecamp 

Vestfyn". Arrangementet har til 

formål at gøre badminton attraktivt 

for piger i 10-15 års alderen. 

Midlerne skal bruges til honorar 

(2.000 kr.), leje af natminton (2.000 

kr.), rekvisitter (1.000 kr.) , 

forplejning (6.750 kr.) og T-shirts 

(3.000 kr.) 10.000 8.000
Nørre Aaby E-Sport Sommercamp 2022 8.500 4.250
AOF Center Odense Inklusion i folkeoplysningen 10.000 10.000

Middelfart Padel Society Til en boldkanon 22.000 16.500

i alt for 2022 56.250
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Ansøger Projekt Ansøgt beløb Bevilliget

GV Ejby

Søger om støtte til 

Håndboldkaravane det blev afholdt 

7. september. Blev afholdt for 2-4 

klasse I samarbejde med Gelsted 

Skole og Ejby Skole 16.380 16.380

Middelfart Padel Society

Åben Skole forløb i 2023 med 

"middelfart Skolerne". De søger om 

støtte til baneleje (35.000 kr.) og 

bat/bolde (30.000 kr). 65.000 20.000

Middelfart Volley

Valgfagsforløb for "Middelfart 

Skolerne". 3-4 klasser i 9. årgang.  3200 3200

Middelfart Basketball 

Klub

Beløbet dækker Skolebasket for 20 

klasser, koordinering af projektet 

samt bolde. Der er en 

medfinansiering fra skolerne og 

BørneBaksetFonden 42.400 42.400
Middelfart Basketball 

Klub

Afholdelse af skoleturnering for 5. 

årgang
7.500

7.500

Nørre Aaby Cykelklub

Cykeklubben vil afholde en Cykeldag 

på de to skoler i Nørre Aaby. De 

søger om støtte til Honorar (9000 

kr.), udstyr til orienteringsløb (1.500 

kr.), Makeringsspyd (850 kr.), 

Afmærkningsbånd (180 kr.) og Flyers 

(1.500 kr.). 13.000 13.000

Middelfart Volleyball 

Klub

Forløbet er en del af et valgfag der 

blev afholdt i februar-april måned. 

Der var 35-40 elever der deltog i 

forløbet. Der blev givet tilskud til 27 

undervisningstimer. 5.400

5.400

Nørre Aaby Baaring 

Håndbold

Håndbold karavanen i samarbejde 

mellem FHF og foreningen, hvor 3 

årgange skal prøve at spille 

håndbold. 14.800

14.800

Middelfart Billedskole Støtte til planlægning og 

udsmykning af inspirationsrum med 

eleverne på hyllehøjskolen. Temaet 

er omring børns rettiger. 4.800

4.800

Fredericia Atletik Støtte til Atletik lokalstævner i Skole 

OL. Der afholdes 2 stævner i 

Middelfart Kommune. 5.900

5.900

Middelfart Padel Society

Støtte til projekterne Valgfag og 

Camp uge 24 13.000 13.000

I alt for 2022 146.380

Åben Skole puljen
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37. Ansøgning Åben Skole Pulje - Middelfart Skateboard forening

Sagsnr.: 2022-005679 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Middelfart Skateboardforening søger om støtte til et åben skole forløb.

Forvaltningen foreslår:

• At Fritidsrådet bevilliger 9.000 kr. til Middelfart Skateboardforening

Sagsbeskrivelse:
Middelfart Skateboardforening søger om støtte på 11.000 kr. til skateboarding som valgfag.
Valgfaget udbydes for 9. klasse på Lillebæltsskolen, Vestre Skole, Østre skole og
Hyllehøjskolen. 

Foreningen søger om støtte til skateboards (5.000 kr.), 2 støvsugere (2.000 kr.) samt
instruktørløn (4.000 kr.)

Forvaltningen forslår at bevilge 9.000 kr. da ansøgningen ligger inden for puljens kriterier. Det
vurderes dog at støvsugere ikke ligger inden for puljens kriterier.

Økonomi:
Der er i 2023 afsat 100.000 kr. til Åben Skole Puljen 2023.

Høring:

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 19. januar 2023

Bilag:
Ansøgning åben skole pulje - Middelfart Skateboardforening

Beslutning:
Godkendt

Fraværende: 
Jan Knudsen
Johs Jacobsen
Kjeld Refsgaard

Side 70

\Attachments\7871357-9787238-1.pdf


37 ANSØGNING ÅBEN SKOLE PULJE -
MIDDELFART SKATEBOARDFORENING



 

1 af 1 

Foreningsoplysninger 
Oplysninger på din forening fra CVR-registret. 
Virksomhedens navn: Middelfart Skateboard Forening 
Cvr-nummer: 39162873 
Angiv foreningsoplysninger. 
Hvis du ikke er logget på med din forenings medarbejdersignatur, skal du her angive navnet på din forening, 
CVR-nummer, samt geografisk område. 
Navn på forening: Middelfart Skateboard Forening 
CVR-nummer: 39162873 
  
Kontaktperson 
Navn på kontaktperson: Tabita Bulow Kyster 
Telefonnummer på kontaktperson: 88885774 
E-mail på kontaktpersonen: Tabita.Kyster@middelfart.dk 
 
Navn på skole/skoler, der samarbejdes med:  
Lillebæltskolen 
Vestre Skole 
Østre Skole 
Hyldehøj Skole 
  
Ansøgning 
Oplysninger om projektet 
Angiv projektets titel: Skateboarding som valgfag 
Beskrivelse: skateboarding som valgfag for 9. klasser fra 4 skoler i kommunen 
Succeskriterier: at få minimum 10 deltagere - 16 har meldt sig til 
Målgruppen: 9. klasse drenge og piger 
Antal deltagende klasser: 9. klasse fra 4 skoler 
Forventet startdato: 01-01-2023 
Forventet slutdato: 30-04-2023 
Samlet antal undervisningslektioner: 10 
  
Økonomi 
Økonomi forbundet med projektet 
Budget for hele forløbet: 11000DKK 
Ansøgt beløb: 11000DKK 
Uddyb udgifter:  
Skateboards til undervisning – 10 stk Completes – 5000DKK 
Nye støvsugere til rengøring – 2 stk – 2000DKK 
Instruktørløn 200kr per time - 20 timer – 4000DKK 
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38. Unge i aktive fællesskaber

Sagsnr.: 2022-013460 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Orientering om arbejdet med indsatsen "unge i aktive fællesskaber"

Forvaltningen foreslår:

• At fritidsrådet tager sagen til orientering

Sagsbeskrivelse:
På Fritidsrådets møde. d. 25 august 2022, blev det drøftet hvilke temaer fritidsrådet gerne vil
fokusere på i de kommende år. Her var første prioriteringen: Flere med i fællesskaber,
fællesskaber for unge og flere oplevelser. I forlængelse af fritidsrådets prioritering fremlægges
noget af det arbejde administrationen har planlagt for at få flere unge ind i fælleskaber.

I forbindelse med §17, stk 4 arbejde med mental sundhed for unge er der lavet en indsats
kaldet "Unge i Aktive fællesskaber".

Formålet er at igangsætte nye handlinger i samarbejde med foreningslivet og de unge, så flere
unge bliver en del af aktive fællesskaber. Det kan både være i nye og eksisterende
fællesskaber. Målgruppen er 15-25 år og indsatsen fortsætter i hele 2023.

Nogle af de konkrete prøvehandlinger

• Lav nye tilbud der hvor de unge er – ex. på Middelfart Gymnasium og FGU
• Arbejde med formidling og kommunikation til de unge. fx Motivo.
• Lave et udbud, hvor vi målrettet til foreningerne giver tilskud til konkrete indsatser for

unge, f.eks. begynderhold.
• I samarbejde med de selvejende haller arbejde med hvordan det kan blive et

samlingssted for unge og dermed skabe god synergi til foreningslivet.

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 19. januar 2023

Beslutning:
Udsættes til næste møde

Fraværende: 
Jan Knudsen
Johs Jacobsen
Kjeld Refsgaard
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39. Dialogmøde ml. foreninger og Fritidsrådet

Sagsnr.: 2021-014443 Sagsbehandler: Thorbjørn Kristensen Åben

Præsentation:
Der er inviteret til dialogmøde ml. foreninger og Fritidsrådet

Forvaltningen foreslår:

• At Fritidsrådet afholder dialogmøde med inviterede foreninger

Sagsbeskrivelse:
Der afholdes et dialogmøde med inviterede foreninger. Mødet har til formål at få et indblik i de
emner der fylder og få en diskussion om hvordan vi i fællesskab kan hjælpe hinanden.

Dagsorden:

• Præsentationsrunde
• Intro og nyt fra fritidsrådet
• Nyt fra Middelfart Kommune
• Hvad arbejder foreningerne med lige nu og hvad fylder i deres arbejde (aktiviteter,

medlemmer, faciliteter, kommunikation, foreningsledelse samt andre udfordringer eller
fremtidsplaner) -Evt

Der stilles skarpt på foreningsudvikling og muligheden for at indgå i nye partnerskaber og
samarbejde med andre foreninger – alt sammen i bestræbelse på at udvikle og bevare Nørre
Aaby som et attraktivt lokalsamfund.

Til dialogmødet deltager Middelfart Fritidsråd, Foreninger fra gl. Nørre Aaby Kommune, samt
Middelfart Kommune.

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Fritidsrådet den 19. januar 2023

Beslutning:
Dialogmøde afholdt med 27 foreningsrepræsentanter. 

Fraværende: 
Anne Kruse
Jan Knudsen
Johs Jacobsen
Kjeld Refsgaard
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