
   Udvidelse  
Budget 2023-2026 

 
Emne: VM Matchrace kvinder 2023 samt Melges24 VM i 2023 Nr.: U10-03 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Økonomiudvalget Erhverv og Turisme Staben 

 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter 700 0 0 0 
Drift – Indtægter     
Drift - Netto 700 0 0 0 

 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
 
I forbindelse med to VM-stævner i sejlsport i juni/juli 2023 i Middelfart, er der er et samlet 
finansieringsbehov på kr. 1.800.000 for de to events.  
 
Sport Event Denmark er villige til at indstille et tilskud på kr. 800.000 til eventen, til deres 
bestyrelses behandling på bestyrelsesmøde den 13. juni 2022. Under forudsætning af 
medfinansiering fra Destination Fyn og Middelfart Kommune. 
 
Det efterlader 1.000.000 kr. til fordeling mellem Middelfart Kommune og Destination Fyn. 
Destination Fyn har opbakning til en finansiering på 400.000 kr. Der resterer derefter 
600.000 kr.   
 
Det vil samlet set give følgende finansieringsmodel: 

 Sport Event Denmark                  kr.    800.000 
 Destination Fyn                           kr.    400.000 
 Middelfart Kommune                   kr.     600.000 

TOTAL                                                  kr.  1.800.000 
 
Det vurderes, at der herudover skal bruges ca. 100.000 kr. i eget regi til annoncering, 
sideaktiviteter i forbindelse med eventet, toiletvogne, skilteplaner mv.   
 
Vi er i dialog med GoSail A/S i Middelfart om den praktiske afvikling af de to VM-stævner. 
 
Der forventes mellem 50 og 80 deltagende både i Melges24 VM2023, og 12-16 hold af 5 
personer i World Sailing, Womens Match Racing Worlds 2023 svarende til ca. 550 aktive, 
trænere, officials og frivillige i alt i løbet af de to uger, hertil forventes en del tilskuer på 
marinaen. 
Destination Fyn har estimeret en lokal værditilvækst i kommunen på 1,5-1,7 mio. kr. som 
afledte effekter. 
 
 
 
 
 
Tidshorisont  
 
Éngangstilskud i 2023 til 2 Events.  
 
 
Personale konsekvenser 
 
 
 
 
Den økonomiske effekt af forslaget – sæt X 
Øgede indkøb Øgede lønudgifter Andet Lavere serviceniveau Højere serviceniveau 

  X   

 


