
 Middelfart, den 11 juli 2022 

 Middelfart Byråd 

 Ansøgning om øget tilskud til Tvillingegården Båring / Asperup. 

 Ewald og Harald Larsen fond - der ejer Tvillingegården - har de seneste år oplevet 
 en væsentlig forøgelse af omkostningerne i forbindelse med drift og vedligeholdelse 
 af fondens ejendomme. 

 Fonden ansøger derfor Middelfart byråd om en årlig forhøjelse af fondens tilskud 
 med kr. 25.000 - udover det nuværende årligt fremskrevne tilskud fra kommunen. 
 Fonden ser gerne, at forhøjelsen af tilskuddet kan træde i kraft pr. 1 januar 2023. 

 I 2022 udgør tilskuddet fra kommunen kr. 136.000 og i budgettet for 2023 er der 
 regnet med en stigning på 3,3%, således at kommunens tilskud i 2023 udgør 
 140.400. 

 Det er primært omkostninger til el og forsikringer der er steget. Udgiften til 
 forsikringer er således steget med ca. kr. 10.000 fra 2021 til 2022 - og den højere 
 pris forventes også at gælde i 2023. 

 Den anden store stigning er udgifterne til el. Fonden betalte  i 2021 ca. kr. 25.000 for 
 el, i 2022 forventes det at vi kommer til at betale kr. 68.000 (inkl. en efterbetaling for 
 2021 på kr. 6.000). I budget 2023 er der regnet med en stigning i prisen pr. kwh på 
 25 øre, og en udgift til el for 2023 på kr. 69.000. 

 Indtægten på kr. 10.000 (open air leje) er Open airs betaling for el,vand, retablering 
 af plads mv. Overskuddet i Open air må kun anvendes til projekter, som Skat har 
 godkendt, og kan derfor ikke anvendes som finansieringskilde for fonden. 

 Med venlig hilsen 

 Bent Hansen 
 Formand for forretningsudvalget 
 Edward og Harald Larsens fond 
 Mail:  mail.bent.hansen@gmail.com 
 Mobil: 25 18 82 42 
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 Bilag 1  Økonomi 

 Realiseret 
 2021 

 Prognose 
 2022 

 Budget 
 2023 

 INDTÆGTER 

 Tilskud Middelfart Kommune  132.000  136.000  140.400 

 Open Air leje  10.000  10.000 

 INDTÆGTER  132.000  146.000  150.400 

 Forsikring  45.669  50.674  50.674 

 Administrationsafgift  6.000  6.000  6.000 

 Revisionshonorar  12.500  12.500 

 Øvrig administration  13.705  11.454  11.768 

 El  24.622  67.645  69.035 

 Vand  50.360  -13.876  5.816 

 Renovation  3.308  1.943  1.943 

 Ejendomsskat  1.503  1.509  1.509 

 Diverse eftersyn/serviceaftaler  5.351  5.464  5.714 

 Diverse vedligeholdelse  3.458  8.125  8.000 

 Omkostninger  153.977  151.438  172.959 

 Resultat  -21.977  -5.438  -22.559 

 Regnskabet for 2021 var præget af et stort vandforbrug, som følge af en uopdaget 
 utæthed (der er nu etableret alarm). I 2022 er der tilbagebetalt godt kr. 25.000 i 
 denne forbindelse. Resultatet for 2022 ville blive et underskud på ca. kr. 30.000 uden 
 denne tilbagebetaling. 



 Bilag 2  Om Tvillingegården 

 Historien bag Tvillingegården som et fristed for ældre er, at tvillingerne Edvard og 
 Harald Larsen ved deres død i halvfemserne  testamenterede deres gård og formue 
 til de ældre i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby Kommune. Tvillingegården ejes af en 
 fond og støttes af Tvillingegårdens Venners 410 medlemmer, hvoraf ca. 70 er aktive 
 frivillige, ligeligt fordelt på mænd og kvinder. 

 Tvillingegården består af det oprindelige stuehus, der er renoveret og indrettet som 
 mødested. Derudover er der indrettet mødelokale / kantine i en tidligere 
 staldbygning, samt snedkerværksted og smedeværksted i et tidligere maskinhus. I 
 det nyligt restaurerede anneks holder Tvillingegårdens musikgruppe og malergruppe 
 til. 

 Tvillingegårdens aktiviteter organiseres af foreningen “Tvillingegårdens Venner” og 
 bliver drevet med frivillig arbejdskraft. Aktiviteterne omfatter renovering, 
 vedligeholdelse, rengøring samt servicering af busselskaber mv. Aktiviteterne er 
 overordnet organiseret i projekthold og på servicesiden et antal såkaldte 
 "Madam-Blå-hold". 

 Projektholdene mødes to gange om ugen og har altid gang i et større projekt - 
 senest indretning af et aktivitetslokale i et anneks til gården. 

 Madam-Blå-holdene servicerer de forskellige selskaber, der har bestilt kaffe, boller 
 og lagkage. Der kommer cirka 65-70 selskaber fra hele Danmark om året. 

 Hver sommer holder Tvillingegården en Open Air Koncert. Anden pinsedag er der 
 friluftsgudstjeneste, der er hold for kunstmalere, strik, kortspil og snak. Der er 
 folkedans og krolf, musik- og swinggruppen øver hver tirsdag, og en søndag hver 
 måned i sommerperioden er der enten foredrag eller musik. 


