
Ændringsforslag 
 

FIU-G - Projekter fra privatpersoner jf. bilag  
med projektbeskrivelse -  

FIU-A-48, A-49, A-50, A-51, A-52, A-53 og A-54  
 

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 – Discgolf-

bane (FIU-A-48) 100 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb –Skaterpark i 

Seest (FIU-A-49) 2.000 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Udendørs 

træningsfaciliteter (FIU-A-50) 200 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Udendørs 

fitness redskaber (FIU-A-51) Ikke beregnet Ikke beregnet Ikke beregnet Ikke beregnet 

Nettorådighedsbeløb – Aktivitets-

muligheder (FIU-A-52) 1 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Medborger-

hus i Seest (FIU-A-53) 7.500-8.000 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb – Horisontal 

klatrevæg (FIU-A-54) 15 0 0 0 

I alt kassefinansieret 9.816-10.316 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Der er følgende projekter jf. bilag med samlet oversigt over projekter: 

 FIU-A-48 Discgolfbane 

 FIU-A-49 Skaterpark i Seest (inkl. uddybende bilag til projektet) 

 FIU-A-50 Udendørs træningsfaciliteter 

 FIU-A-51 Udendørs fitness redskaber 

 FIU-A-52 Aktivitetsmuligheder 

 FIU-A-53 Medborgerhus i Seest (inkl. uddybende bilag til projektet) 

 FIU-A-54 Horisontal klatrevæg 

Beskrivelse: 

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

den 8/6-2021). 

 



Ændringsforslag 
 

Projekterne bakker op om fritids- og idrætspolitikkens mål om at udvikle fremtidens fysiske rammer for aktivi-

tet og fællesskab samt at styrke mulighederne for, at alle kan deltage i aktivitet. Herudover støtter projek-

terne 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 inspire-

rende kultur- og fritidstilbud som afsæt for øget bosætning. 

 

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

initiativer i gang på fritids- og idrætsområdet. 

 


