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Side 1 

 

1. Godkendelse af dagsorden  
Sagsnr.:   Kompetence:   Åben sag 

Resumé 

Godkendelse af dagsorden 

Indstilling 

Kultur og Fritid indstiller 
at dagsorden godkendes 

Beslutning 

Gokendt. 
 
 

 
 
 
 

2. Gensidig orientering 
Sagsnr.:   Kompetence: Udvalget for Fritid Åben sag 
 
Sund mad – Slagelse Svømmehal 
Salget fra cafeteriet er fortsat status quo og forventes at være lavt indtil foreningernes svøm-
mesæson starter igen. 
 
Konto for Diverse tilskud 
De tre konti Diverse tilskud har følgende restbudget: 
Konto 370 Øvrige tilskud og overførsler er pr. 3. juli 2009 kr 3.662,00. 
Konto 375 Øvrige tilskud og overførsler er pr. 3. juli 2009 kr 230.884,00. 
Konto 035 Øvrige tilskud og overførsler er pr. 3. juli 2009 kr 47.868,79. 
 
Omfartsvej ved Fodboldklubben B73 
I forlængelse af tidligere møde ønsker udvalget at få en præsentation af projektet vedr. om-
fartsvejen mellem Kalundborgvej og Korsørvej. 
En nærmere præcisering af hvilke konsekvenser dette får og hvad der tidligere har været be-
handlet for især området omkring Boldklubben B73 og tilkørslen dette sted. 
Centret arbejder på at få en medarbejder fra Drift og Anlæg til at deltage i mødet og der nær-
mere beskrive projektet (bilag). 
 
Procedurer vedr. dagsorden/referater på drevene 
På sidste udvalgsmøde blev der spurgt til den korrekte elektroniske placering af dagsordner, 
referater og bilag, og sagen er blevet undersøgt.  
  
Dagsordner, referater og bilag er tilgængelige for udvalgets medlemmer via Q-drev - BY-
RADSLU og kommunens hjemmeside. 
Q-drevet er opdateret pr. 15. juli 2009, og vil løbende blive opdateret.  
 
Øvrige punkter 
Orientering om evt. nyt i sagen om Havnen og Roklubben. 
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Side 2 

Indstilling 

Kultur og Fritid indstiller, 
 
at punkterne tages til efterretning 

Beslutning 

Taget til efterretning. 
 
 
 
 
 
Bilag 
Notat B73 omfartsvej 
Redegørelse for SK støtte til foreninger i Korsør Havn 
 
 
 
 
 
 
 

3. Frigivelse af midler til renovering af Slagelse Vandrehjem. 
Sagsnr.:   Kompetence:   Åben sag 

Resumé 

Udvalget for Fritid udsatte på mødet den 11. juni 2009 beslutning om frigivelse af rådigheds-
beløb kr. 1,695 mio. med henblik på indhentning af yderligere oplysninger om indhold i byg-
ningssagen. 
 
Kommunale ejendomme har udarbejdet tegninger, økonomiske beregninger samt notat vedr. 
renoveringen. Bygningskonstruktør fra Kommune Ejendomme vil komme på mødet og frem-
lægge projektet. 
 
I forbindelse med salget af forpagterboligen ved Slagelse Vandrerhjem, blev der i den tidligere 
Slagelse Kommune truffet politisk beslutning om, at det provenu der fremkom ved salget skal 
finansiere renovering af Slagelse Vandrerhjem. Så der er afsat rådighedsbeløb på investerings-
oversigten for 2009 på kr. 1.695.000 til renovering af Slagelse Vandrerhjem. Der forventes 
forbrugt kr. 850.000 i 2009. Restbeløbet vil blive forbrugt i 2010. 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med renovering af Slagelse Vandrehjem skal der udarbejdes endeligt projekt for 
arbejdet. Rambøll A/S er rådgiver på projektet og inddrages for sikring af bæredygtighed og 
myndighedsgodkendelse.  
 
Renoveringen er ikke specifikt angivet, men der arbejdes med flere løsningsmodeller for en 
modernisering/renovering af vandrehjemmet. 
 
Kommunale Ejendomme arbejder på skitseprojekt samt indhenter tilbud som grundlag for be-
slutning. 
 
Kommunale Ejendomme forventer at arbejdet udføres i perioden november 2009 til januar 
2010. 
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Side 3 

 

Økonomiske konsekvenser 

 
I hele 1.000 kr. Politikområde 2009 2010 2011 2012
Bevillingsønske

Drift

Anlæg 106.10 1.695

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb 106.10 1.695

Kassen  

Økonomicenterets påtegning 

Økonomicentrets bemærkninger er indarbejdet i sagen. 
 

Personalemæssige konsekvenser 

Ingen. 

Indstilling 

Kultur og Fritid indstiller, 
 
at der bliver givet anlægsbevilling på kr. 1.695.000 i 2009 til renovering af Slagelse Vand-

rerhjem, det på stednr. 035520 afsatte rådighedsbeløb. 
 

Beslutning 

Løsningsforslag A godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 
Tegning over eksisterende forhold 
Forslag A ny indretning 
Forslag B toiletkabiner 
Forslag C campinghytter 
Notat vedr. renovering Slagelse Vandrerhjem 
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Side 4 

4. Lokaletilskud til golfklubber i Slagelse Kommune 
Sagsnr.:   Kompetence:   Åben sag 

Resumé 

Korsør Golfklub og Trelleborg Golfklub har henholdsvis den 25. marts og 17. november 2008 
søgt om lokaletilskud. De ansøgte beløb har udgjort henholdsvis 2.888.464 kr. og 2.088.611 
kr., dog med fradrag på lejeindtægter på henholdsvis 361.771 kr. og 47.000 kr.. 
 
Klubberne har jf. Folkeoplysningslovens § 25 krav på lokaletilskud jf. stk. 1 der fastslår, at der 
skal ydes et tilskud på mindst 65% til driftsudgifter til lokaler som ejes/lejes af foreningen til 
aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreningerne skal årligt kunne dokumentere deres 
aktivitetstimetal. 
 

Sagsfremstilling 

Center for Kultur og Fritid besøgte den 17. februar 2009 begge klubber med henblik på at op-
lyse om den gældende lovgivning vedr. lokaletilskud og kommunens retningslinier, idet begge 
klubber havde søgt lokaletilskud til alle driftsudgifter.  
Foreningerne blev gjort bekendt med hvilke lokaler der kan anses som tilskudsberettiget jf. 
Folkeoplysningsloven, da der alene kan ydes tilskud for det antal timer, hvor der foregår aktivi-
teter for børn og unge under 25 år.  
 
Center for Kultur og Fritid ville lægge op til en aftale hvor der på forhånd aftales et rimeligt 
antal timer, som kan godkendes og som afregnes efter KL´s takst som i 2009 udgør 113,25 kr. 
pr. time. En sådan løsning ville for alle parter være administrativ let håndterlig. 
 
Begge klubber har i juni 2009 godkendt en sådan aftale og indgivet aktivitetstimetal til god-
kendelse. Trelleborg Golfklub har opgivet 543 aktivitetstimer og Korsør Golfklub har opgivet 
208 timer. Dette vil efter indgåelse af aftale udløse henholdsvis 61.494,75 kr. og 23.556 kr., i 
alt 85.050,75 kr.. Trelleborg Golfklub har 110 medlemmer under 25 år og Korsør Golfklub 131 
medlemmer. 
 
Mulige løsninger 
a. At det opgjorte timetal godkendes og lokaletilskud udbetales efter KL`s takst. 
b. At der årligt skal fremsendes dokumentation for den enkelte aktivitetstime forinden tilskud 
kan gives. 
c. At der jf. § 25 stk. 5 i Folkeoplysningsloven meddeles afslag. 

Økonomiske konsekvenser 

 
I hele 1.000 kr. Politikområde 2009 2010 2011 2012
Bevillingsønske

Drift

Anlæg

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb

Kassen  

Økonomicenterets påtegning 

Ingen bemærkninger 
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Side 5 

Personalemæssige konsekvenser 

Ingen. 

Indstilling 

Kultur og Fritid indstiller, 
 
at løsning a besluttes.  

Beslutning 

Løsnings forslag A godkendt. 
 
 
 
 
 
Bilag 
Notat tilskud til golfklubber 
 

 
 
 
 

5. Ansøgning om støtte til "Fodbold og job", integrationsprojekt fra 
Slagelse B&I 

Sagsnr.:   Kompetence:  Udvalget for Fritid Åben sag 

Resumé 

Udvalget for Fritid besluttede på mødet den 30. juni 2009 at udsætte sagen med henblik på at 
tage en dialog med ansøgeren. Denne dialog er nu gennemført mellem direktør for FC Vest-
sjælland (overbygning til SBI) og kommunens idrætskoordinator. Der er herefter fuldstændig 
enighed om, at hovedformålet med projektet er, at både rekruttere flere nydanske spillere og 
efterfølgende arbejde målrettet på at sikre dem job/uddannelse. 
 
Slagelse B&I (SBI) har udarbejdet et projekt omhandlende integration af nydanskere, gennem 
fodbolden i klubben og med samtidig støtte til job og uddannelse for de aktive, som herefter 
kan danne rollemodel for andre unge. Ifølge SBI er der 5-6000 indvandrere i Slagelse Kommu-
ne, heraf ca. 750 i alderen 16-20 år, som er den primære målgruppe i dette projekt. Rollemo-
dellen beskrives som: fodbold = netværk = job. Kommunen ønsker at medarbejderen udover 
opgaven i SBI, er kontaktperson til fodboldklubberne FC Storebælt og B73 med hensyn til erfa-
ringsopsamling og handleplaner. Medarbejderen skal ligeledes sikre at fodboldaktiviteterne 
bliver en del af fritidstilbuddet i de almene boligområder jf. kommunens helhedsplaner.   

Sagsfremstilling 

Slagelse B&I ønsker at ansætte en projektmedarbejder, der som klubbens repræsentant skal 
være tovholder og sikre en gennemførelse af projektet. Vedkommende skal være kontaktper-
son til alle interessenter og skal ligeledes fungere som mentor for nydanskere som har fået job 
og skal hjælpe med at udbrede kendskabet til den danske foreningskultur. SBI har på nuvæ-
rende tidspunkt en kandidat til jobbet. Projektet henvender sig som udgangspunkt både til eli-
te og bredde spillere, og skal sikre at de unge nydanskere ikke går tabt i systemet. SBI har 
hentet erfaringer fra bl.a. Brøndby IF, AAB og DIF ”get 2 sport” 
 
Konkrete mål for projektet beskrives i bilag 1. 
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Side 6 

 
Mulige løsninger: 

a. Ansøgningen meddeles afslag. 
b. Ansøgningen imødekommes med kr 150.000 de næste 2 år, der finansieres fra konto 375 

Diverse tilskud. 
På konto 3.75 Diverse tilskud er der p.t. disponeret kr 79.620, restbudget kr 230.884. 

c. Ansøgningen imødekommes med kr 150.000 de næste 2 år, der finansieres fra konto 
0.31 Elite- og Breddeidræt.  
På konto 0.31 Elite og breddeidræt er der p.t. disponeret kr 452.557, restbudget kr 
250.252. 

Økonomiske konsekvenser 

SBI garanterer halvdelen af medarbejderens løn kr. 150.000 pr. år, og søger kommunen om 
støtte på kr. 150.000 pr. år i minimum 2 år til den anden halvdel af lønnen. Derudover er 
kommunen ansvarlig for revision af projektet. 
 
I hele 1.000 kr. Politikområde 2009 2010 2011 2012
Bevillingsønske

Drift 150 150

Anlæg

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb

Kassen  

Økonomicenterets påtegning 

Ingen bemærkninger.  
 

Personalemæssige konsekvenser 

Ansvarlig for revision af projektet. 

Indstilling 

Kultur og Fritid indstiller, 
 
at ansøgningen imødekommes, da klubben i dag har mere end 100 nydanskere i klubben og 

dermed er et godt udgangspunkt for integration. Indstillingen er at projektet virker gen-
nemtænkt, SBI vurderes til at have spottet den rigtige medarbejder til projektet, en per-
son som både har fodbold og foreningsmæssig indsigt, samt social indsigt og derfor er 
indstillingen at projektet sættes i gang med virkning fra 1/8 2009. 

 
at udvalget drøfter finansieringen. 

Beslutning 

Godkendt. 
 
 
 
 
 
Bilag 
Projektbeskrivelse ”Fodbold og job” 
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Side 7 

 

6. Ansøgning om støtte til renovering af klubhus 
Sagsnr.:   Kompetence:  Udvalget for Fritid Åben sag 

Resumé 

Hashøj Idrætsforening søger om støtte til indvendig renovering af klubhus i alt kr. 296.000. 

Sagsfremstilling 

Hashøj Idrætsforening har fremsendt ansøgning om støtte til renovering af Hashøj Idrætsfor-
enings klubhus. Klubhuset har i år 30 års fødselsdag og der er i den mellemliggende tid foreta-
get så meget ved klubhuset. 
 
Klubhuset bliver brugt flittigt af foreningens medlemmer og der har været en god tilvækst de 
senere år. Klubben har lavet workshops, analyser samt nedsat arbejdsgrupper for at sikre den 
positive udvikling. 
 
Foreningen ønsker at bringe den indvendige del op til en mere nutidig standard. I deres reno-
veringstanker har de tænkt både allergi og rengøringsvenlighed ind i projektet, samt at kunne 
skabe et rart klubmiljø. 
 
Projektet består af at erstatte det nuværende gulvtæppe med linoleum, væggene renoveres og 
males, øge isoleringen i loftet og opsætte lyddæmpende loft, male træværk samt indkøbe nyt 
inventar. 
 
Der er indhentet tilbud fra diverse håndværkere og de billigste er valgt ud. 
 
Hashøj Idrætsforening lejer deres klubhus, der er ejet af Gerlev Idrætshøjskole og placeret på 
Gerlev Idrætshøjskole. Der er mellem parterne indgået en uopsigelig lejekontrakt, hvor Hashøj 
IF betaler en leje, som svarer til ydelserne på lån optaget til opførelse af bygningen tilbage i 
1979 (lån er afviklet), samt de årlige driftsomkostninger som vand, varme m.v. Lejeaftalens 
opbygning skyldes at Gerlev idrætshøjskole optog lånet på Hashøj IF`s vegne til opførelsen af 
klubhuset, en opførelse hvor Hashøj IF selv stod for den praktiske del. 
 
I den tinglyste lejekontrakt står der bl.a., at det er lejers ansvar at forestå den indvendige ved-
ligeholdelse.  
 
Foreningen består pr. 31. december 2008 af 660 medlemmer, hvoraf 223 er over 25 år. 
Foreningens regnskab for 2008 udviser et overskud på kr. 112.515 og en likvid beholdning på 
kr. 361.011. 
 
Ansøgningen kan deles op i to grupper. Jfr. folkeoplysningslovens ydes der lokaletilskud til 
driftsudgiften vedr. gulv, vægge og træværk i alt kr. 142.300 med i alt ca. 84.795. Udgiften 
vedr. efterisolering, borde, stole, øvrigt inventar og uforudsete udgifter kr. 152.830 betegnes 
som forbedring, hvortil der ikke ydes lokaletilskud jfr. folkeoplysningslovens § 25. 
 
Mulige løsninger: 

a. Ansøgningen vedr. tilskud til gulv, vægge og træværk imødekommes efter gældende 
regler for lokaletilskud, ca. kr. 84.795 finansieret fra konto 374 Lokaltilskud.  

b. Ansøgningen vedr. tilskud til efterisolering, inventar og uforudsete udgifter imødekom-
mes med kr. 152.830 finansieret fra konto 031 Renovering af fritidsfaciliteter, restbud-
get kr. 403.692,64. 

c. Ansøgningen imødekommes med et mindre beløb finansieret fra konto 375 Diverse til-
skud, forbrug kr. 79.620, restbudget kr. 230.884. 

d. Ansøgningen meddeles afslag. 
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Side 8 

 

Økonomiske konsekvenser 

 
I hele 1.000 kr. Politikområde 2009 2010 2011 2012
Bevillingsønske

Drift

Anlæg

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb

Kassen  

Økonomicenterets påtegning 

Ingen bemærkninger 

Personalemæssige konsekvenser 

Ingen. 

Indstilling 

Kultur og Fritid indstiller, 
 
at løsning a og c vælges 

Beslutning 

Løsningsforslag A og C godkendt. Løsningsforslag C med et tilskud på kr. 80.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 
Ansøgning og budget 
Lejekontrakt Hashøj IF 
Regnskab 2008 Hashøj IF 
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Side 9 

7. Budget 2010 - Udviklingsaftale 
Sagsnr.:   Kompetence:  Udvalget for Fritid Åben sag 

Resumé 

Udvalget for Fritid besluttede på møde den 11. juni og 30. juni 2009 at udsætte punktet til 
næste møde for en revidering af udkast til Udviklingsaftale. 
 
I forbindelse med budgetprocessen 2010 skal udviklingsaftale mellem centerchef og Fritidsud-
valget indgås. 3. udkast forelægges udvalget til godkendelse. 
 

Sagsfremstilling 

Formålet med udviklingsaftalen er at skabe en ramme for udvikling og tydelige mål og forvent-
ninger, der sikrer helhed og koordination. Udviklingsaftalen skal bestå af få sider og få ud-
viklingsmål der giver retning og struktur i udmøntningen af byrådets politikker. 
 

Økonomiske konsekvenser 

 
I hele 1.000 kr. Politikområde 2009 2010 2011 2012
Bevillingsønske

Drift

Anlæg

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb

Kassen  

Økonomicenterets påtegning 

Ingen bemærkninger 

Personalemæssige konsekvenser 

Ingen 

Indstilling 

Kultur og Fritid indstiller,  
 
at udvalget godkender Udkast 3 til udviklingsaftale og aftalen videresendes til  

endelig godkendelse i den videre budgetproces. 

Beslutning 

Godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 
Udviklingsaftale for Fritid 
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Side 10 

 
 

8. Udvidelse af Korsør Kart Bane 
Sagsnr.:   Kompetence:   Åben sag 

Resumé 

Korsør Kart Klub ønsker at udvide Korsør Kart Bane mod vest. Vej og Park har i samarbejde 
med Korsør Kart Klub og deres rådgive udarbejdet et pris-overslag på udvidelsen. 
Udvidelsen forventes at andrage en anlægssum på 8,3 mio. kr. excl. moms. 

Sagsfremstilling 

Korsør Kart Klub har sammen med deres rådgivere og Vej og Park udarbejdet et overslag på en 
udvidelse af kartbanen mod vest. Plantegning og overslag er i bilagsmaterialet. 
Det skal bemærkes, at det forudsættes at kartklubben deler parkering og badefaciliteter med 
de gamle Halsskov baner. 
 
Teknik og Miljø er kontaktet med henblik på at få et overblik over de miljøforhold, der skal 
overholdes i forbindelse med udvidelsen. 
 
Ved udvidelsen af Kart Banen skal der fortages en VVM-screening med henblik på en virksom-
hedsgodkendelse, hvor de væsentligste miljøforhold er støj, risiko for forurening af jord, 
grundvand/overfladevand samt luftforurening. Ansøgningskravene er beskrevet i bilagsmate-
rialet.  
Støjrapport er udarbejdet. 
  
Området er underlagt en 300 meter strandkystbeskyttelseslinje fra Noret (bilag), hvilket bety-
der, at projektet skal godkendes hos Miljøcenteret i Nykøbing Falster.  
  
Udvidelsen af Kart banen mod vest betyder, at banen skal krydse et vandløb som er omfattet 
af vandløbslovens bestemmelser. Det betyder, at vandløbet enten kan rørlægges, hvilket kræ-
ver en godkendelse fra vandløbsmyndigheden (udtalelse fra Teknik og Miljø – se bilag) - alter-
nativt kan der anlægges en bro. At indhente en tilladelse fra vandløbsmyndigheden til en bro 
er en formssag - modsat rørlægningen.  
  
Projektet er forelagt Plan og Erhverv og disse har godkendt Kart Banens udvidelse mod vest.  
 

Økonomiske konsekvenser 

 
I hele 1.000 kr. Politikområde 2009 2010 2011 2012
Bevillingsønske

Drift

Anlæg

Afledt drift

Finansiering 

Afsat rådighedsbeløb

Kassen  

Økonomicenterets påtegning 

Ingen bemærkninger 
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Side 11 

Personalemæssige konsekvenser 

Ingen 

Indstilling 

Kultur og Fritid indstiller, 
 
at udvalget drøfter anlægsønsket 
 

Beslutning 

Sendes videre til budgetforhandling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 
Udvidelse af Korsør Kart Bane mod vest 
Støjrapport Korsør Kart Bane 2009 
Anlægsønskeskema 9.106.10.10. 
 
 

 
 
 
 

9. Punkter til dagsorden 
Sagsnr.:   Kompetence:   Åben sag 

Beslutning 

Opfølgning på Korsør Atletik Stadion.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


