
Ændringsforslag 

 

FIU-E - Anlægsprojekter jf. bilag med projektbeskrivelser - 

FIU-A-01, A-02, A-03, A-04 og A-22 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Fritids- og Idrætspolitik 

Vedtaget: ................................  Fritids- og Idrætsudvalget  den 8. juni 2021, sag nr. 7 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Kurt Hansen Smidt 

Tlf. nr.: ..................................... 79794164 

E-mail: ..................................... kursm@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb – Renovering 

af Brostræde 3-5, etape 3 (FIU-A-01) 11.534 0 0 0 

Nettodrift – MTB Teknikområde i Hyl-

kedalen (FIU-A-02) 0 25 25 25 

Nettorådighedsbeløb – MTB Teknik-

område i Hylkedalen (FIU-A-02) 250 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Ladebygning 

4H Gården (FIU-A-03) 550 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Lysanlæg 

boldbaner (FIU-A-04) 1.000 1.000 1.000 0 

Nettorådighedsbeløb – Ny belægning 

p-pladser (FIU-A-22) 896 0 0 0 

I alt kassefinansieret 14.230 1.025 1.025 25 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Der er følgende projekter jf. bilag med projektbeskrivelser: 

 FIU-A-01 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3 

 FIU-A-02 MTB Teknikområde i Hylkedalen 

 FIU-A-03 Ladebygning 4H Gården 

 FIU-A-04 Lysanlæg boldbaner 

 FIU-A-22 Ny belægning p-pladser 

 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse af projekterne under bilag med projektbeskrivelse (godkendt på Fritids- og Idrætsudvalget 

den 8/6-2021). 

 

Projekterne understøtter fritids- og idrætspolitikkens mål om at udvikle fremtidens fysiske rammer for aktivitet 

og fællesskab samt at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktivitet og foreningsliv. Herudover støt-

ter projekterne op om det strategiske spor ”Sammen om bosætning og byliv” i Kolding Kommunes vision 

”Sammen designer vi livet”, herunder især arbejdet med at skabe levende byer med attraktive boliger samt 



Ændringsforslag 

 

inspirerende kultur- og fritidstilbud som afsæt for øget bosætning. Projekterne understøtter udviklingen i den 

måde, befolkningen dyrker fritids- og idrætsaktiviteter på nu og i fremtiden. 

 

Hvis ændringsforslagene ikke går igennem, vil det betyde, at der kan sættes mindre udvikling og færre nye 

initiativer i gang på fritids- og idrætsområdet. 

 

Hvis udvidelsesforslag FIU-A-03 og FIU-A-04 ikke går igennem, vil det betyde, at der ikke kan reduceres i 

driftsomkostningerne til anlæggene. For FIU-A-04 vil det betyde, at det kan være meget svært at fremskaffe 

reservedele og, at der ikke kan skiftes til en mere energivenlig lyskilde, endvidere kan de eksisterende træ-

master som er på 10 anlæg udgøre en sikkerhedsmæssig risiko pga. råd. 


