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Faaborg-Midtfyn Kommune (herefter benævnt ”Kommunen”)
Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe
CVR: 29 18 86 45
og
Den selvejende institution Idrætscenter Midtfyn (herefter benævnt ”IMF”)
Søvej 34, 5750 Ringe
CVR: [indsæt]
Tilsammen benævnt ”Parterne”.
§ 1 Baggrund
Kommunen skal stille idrætsfaciliteter til rådighed for det frivillige foreningsliv og sikre forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Kommunen skal endvidere sikre de fysiske rammer for skolernes idrætsundervisning.
IMF er etableret med ønsket om at videreføre den institution som Midtfyns
Fritidscenter har udviklet sig til at være for hele det midtfynske område. Med
afsæt i det værdigrundlag, det frivillige foreningsliv, de lokale ildsjæle og det
stærke lokale fællesskab har skabt. IMF bærer en lang tradition for at samarbejde med og stille idrætsfaciliteter til rådighed for foreninger, skoler, andre kommunale institutioner og borgere videre.
Parterne ønsker at samarbejde om at sikre idrætsfaciliteter til foreninger,
skoler, andre kommunale institutioner og borgere.
Ved idrætsfaciliteter forstås i denne sammenhæng haller og svømmehal
samt varmvandsbassin med tilhørende udendørsarealer og omklædning.
§ 2 Formål
Denne aftale har til formål at fastsætte rammerne for Parternes samarbejde
om at sikre idrætsfaciliteter til foreninger, skoler, andre kommunale institutioner og borgere.
Aftalen er således udtryk for Parternes forventninger til samarbejdet.
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Denne aftale udgør endvidere et væsentligt bidrag til opfyldelsen af Kommunens udviklingsstrategi og strategi for fritids- og friluftsliv.
Parternes forpligtelser efter denne aftale skal opfyldes i overensstemmelse
med den til enhver tid gældende ret, herunder også tilsynspraksis.
§ 3 Kommunens forpligtelse
Ved denne aftale forpligter Kommunen sig til årligt at yde tilskud til IMF med
henblik på at sikre et fornuftigt økonomisk grundlag for driften af IMF’s
idrætsfaciliteter.
Kommunen fastsætter tilskuddet på baggrund af de to foregående års regnskaber, igangværende budgetår og det kommende budgetår.
For perioden 1. september 2019 til 31. december 2019 betales 4/12-del af
det tidligere årlige tildelte tilskud for 2019 til IMF.
For budgetåret 2020 fastsættes tilskuddet til 5,1 mio. kr.
For budgetåret 2021 fastsættes tilskuddet på baggrund af IMF’s årsregnskaber for 2020 samt balancerede budgetter for 2021 og 2022.
Tilskuddet for kommende budgetår meddeles i et særskilt bevillingsbrev senest den 1. december, og udbetales som udgangspunkt i fire lige store rater
hvert kvartal i det pågældende budgetår. Første rate udbetales således 1. januar.
§ 4 IMF’s forpligtelse
IMF er ikke omfattet af halmodellen.
IMF stiller idrætsfaciliteterne til rådighed for brugerne ud fra følgende principper:
1. Kommunens skoler og institutioner kan indenfor den almindelige skoletid booke idrætsfaciliteterne i følgende prioriterede rækkefølge:
i.
ii.
iii.

Folkeskoler og Ungdomsskolens heltidsundervisning i 7.
– 10. klasse
Friskoler, jf. bilag 1
Børnehaver, SFO’er, Ungdomsskolen i øvrigt og andre institutioner til børn og unge under 18 år, der er kommunalt
ejet eller modtager kommunalt tilskud

2. Det er alene Kommunens skoler og friskoler (jf. bilag 1), der kan benytte svømmehallen til undervisning. Undervisningen omfatter ikke
varmtvandsbassinet.
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3. Skoler og institutioner har pligt til at sikre og bekoste, at der er en livredder tilstede i forbindelse med svømmeundervisningen. IMF skal
derfor stille livreddere til rådighed for skoler og institutioner efter aftale.
4. De folkeoplysende foreninger har som udgangspunkt adgang til
idrætsfaciliteterne på hverdage udenfor almindelig skoletid og i weekenden. IMF’s fordeling af tider mellem foreningerne skal ske i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.
5. Uudnyttet tid skal stilles til rådighed for borgere og eventuelle andre
almennyttige aktører.
6. Svømmehal og varmtvandsbassin skal stilles til rådighed for borgernes adgang i mindst 25 timer om ugen på varierende tidspunkter.

IMF skal vedvarende arbejde for at sikre en optimal udnyttelse af idrætsfaciliteterne:
7. IMF skal gøre det attraktivt at benytte ydertimerne.
8. IMF skal støtte nye folkeoplysende og sundhedsfremmende initiativer i samarbejde med foreningslivet eller andre almennyttige aktører.
9. IMF opretholder et online bookingsystem, der sikrer optimal udnyttelse af idrætsfaciliteterne ved at synliggøre ledige haltimer, der kan
bookes online af borgere m.fl.
10. Foreningshold, der anvender svømmehallen skal mindst bestå af 12
deltagere. Dette gælder dog ikke vandaktiviteter, som fx kajak- eller
sejladstræning, kajakpolo og lignende, der kræver mere plads pr. deltager.
11. Foreningshold, der anvender varmtvandsbassinet skal mindst bestå
af 8 deltagere.
IMF skal sikre, at idrætsfaciliteterne er attraktive og i god og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand:
12. IMF afsætter derfor årligt som minimum DKK 200.000 til vedligeholdelse af de to haller og som minimum DKK 400.000 til vedligeholdelse af svømmehal og varmtvandsbassin.
13. IMF udarbejder endvidere 10 års vedligeholdelsesplaner i dialog med
Kommunen.
14. IMF skal tilbyde sund kost til brugerne og begrænse antallet af usunde varer.
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§ 5 Andre muligheder for støtte
Uanset indholdet af denne aftale har IMF mulighed for at søge tilskud fra Udviklingspuljen.
§ 6 Udvikling, aktiviteter og dialog med primære brugere
Udviklingen i borgernes idræts- og motionsvaner, folkeskolelovens krav til
bevægelse i skoledagen, den åbne skole og idræt som eksamensfag i folkeskolen udfordrer den klassiske opfattelse af idrætsfaciliteters indretning og
anvendelse. Hertil kommer, at et stigende antal ældre borgere øger behovet
for nye aktiviteter, fællesskaber og sundhedsfremmende tiltag.
Det stiller store krav til idrætsfaciliteterne, der skal rumme mange forskellige
og individuelle behov.
Det er derfor vigtigt, at IMF faciliterer en god dialog med foreninger, skoler,
andre kommunale institutioner og borgere om, hvordan en god og bæredygtig udvikling af idrætsfaciliteterne sikres, herunder god og stabil service over
for brugerne, fordeling af tider, fleksibilitet overfor nye brugere/aktiviteter og
centret som byens samlingssted og ramme for frivilligt foreningsliv og lokale
fællesskaber, idræt, bevægelse og sundhed.
§ 7 Kommunens deltagelse i IMF’s bestyrelse
Kommunen deltager ikke i IMF´s bestyrelse.
§ 8 Tilsyn
Det er en forudsætning for denne aftale, at IMF alene anvender Kommunens
tilskud til lovlige kommunale aktiviteter.
Kommunen fører således tilsyn med, at det tilskud, der udbetales til IMF, anvendes til lovlige kommunale formål.
IMF skal sikre regnskabsmæssig adskillelse mellem de aktiviteter, som Kommunen kan yde tilskud til, og andre aktiviteter.
IMF skal hvert år inden den 1. maj afgive en skriftlig redegørelse til Kommunen om IMF’s anvendelse af tilskuddet. Det skal klart fremgå af redegørelsen til hvilke formål tilskuddet er blevet anvendt og dokumentation herfor skal
vedlægges.
Herudover skal IMF hvert kvartal sende den økonomiske kvartalsrapport til
Kommunen og en prognose for udnyttelsen af idrætsfaciliteterne til Kommunen til orientering.
IMF skal desuden uden unødigt ophold orientere Kommunen om ethvert forhold, der kan have betydning for Parternes opfyldelse af denne aftale.
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Kommunen fører endvidere årligt stikprøvekontrol af foreningernes anvendelse af tilskud efter folkeoplysningsloven.
§ 9 Årshjul og dialog
Parterne afholder halvårlige samarbejdsmøder med henblik på at drøfte
IMF’s drift og økonomi, herunder også aktivitetsniveau, brugertilfredshed, arbejdet med sund kost mv.
Årshjulet for Parternes samarbejde ser således ud:
1. maj:

IMF indsender årsregnskab for de to foregående år, balancerede budgetter for det indeværende og det kommende år og redegørelse for anvendelse af Kommunens tilskud i det foregående år til Kommunen.

Primo maj:

Samarbejdsmøde om årsregnskabet for det foregående år,
herunder IMF’s redegørelse for anvendelse af Kommunens tilskud i det foregående år, og tilskuddet for det kommende budgetår.

Efterår:

Samarbejdsmøde om tilskuddet til det kommende budgetår.

1. dec.:

Kommunen meddeler bevilling af tilskud for det kommende
budgetår.

§ 10 Aftalens ikrafttræden og ophør.
Denne aftale træder i kraft, når aftalen er underskrevet af de tegningsberettigede for IMF og Kommunens borgmester og kommunaldirektør med virkning fra 1. september 2019.
Aftalen udløber med udgangen af 2022.
Det er Parternes hensigt inden aftalens udløb at indgå en ny samarbejdsaftale om idrætsfaciliteter, der skal gælde i 2023-2026 sådan, at aftalen gælder for fire år med ikrafttræden den 1. januar 2023 og udløber den 31. december 2026.
Hver af Parterne kan opsige aftalen med et års varsel til udgangen af en måned, dog tidligst fra 1. januar 2022. Opsigelsesvarsel skal meddeles skriftligt.
Bilagsoversigt
Bilag 1

Friskoler godkendt til brug af hallerne
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Dato og underskrift,
Formand for Den selvejende institution Midtfyns Fritidscenter

Dato og underskrift,
Bestyrelsesmedlem i Den selvejende institution Midtfyns Fritidscenter

Dato og underskrift
Hans Stavnsager, Borgmester

Dato og underskrift
Helene Bækmark, Kommunaldirektør
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Bilag 1: Friskoler
Godkendte friskoler, der kan benytte offentligt støttede haller jf. halmodellen og
samarbejdsaftaler.
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 11. marts 2014
Friskole

Facilitet (primær)

1

Ferritslev Friskole

Rolfhallen

2

Haastrup Friskole

Svanninge hallen

3

Ryslinge Friskole

Ryslinge hallen

4

Nordskovens Friskole

Midtfyns Fritidscenter

5

Gislev Friskole

Gislev hallen

6

Trunderup Friskole

Kværndrup hallen

7

Nr. Lyndelse Friskole

Carl Nielsen hallen

8

Krarup Friskole

Espe hallen

9

Rudme Friskole

Espe hallen

10

Nr. Broby Friskole

Har egen idrætshal, og ønsker pr. 2013 ingen ekstra tider

11

Hjemly Friskole

Har egen idrætshal, og ønsker pr. 2013 ingen ekstra tider

12

Ringe Friskole

Har egen idrætshal, og ønsker pr. 2013 ingen ekstra tider

13

Sdr. Nærå Friskole

Har egen idrætshal, og ønsker pr. 2013 ingen ekstra tider

14

Enghaveskolen i Faaborg

Har egen idrætshal, og ønsker pr. 2013 ingen ekstra tider
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