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Forord

Dette er projektbeskrivelsen for Øhavets Bevægelsescenter. Et lokalt initiativ til at styrke og udvikle
fællesskabet omkring idræt, bevægelse, leg og socialt samvær i Svendborg, Østre bydel og på Thurø.
En byggegruppe med bred repræsentation fra foreninger og lokale ildsjæle står bag. Projektet er
planlagt til at forløbe over de kommende år frem til indvielse i år 2025.

Yderligere oplysninger kan rekvireres på hjemmesiden www.øbc.nu og spørgsmål kan rettes til
obc@thurøgymnastik.dk

Publikationen citeres således:
Byggegruppen. “Projektbeskrivelse for Øhavets Bevægelsescenter - Svendborg, Østre bydel, Thurø”.
2021. www.øbc.nu

Baggrund

Vi skal bevæge os og være mere fysisk aktive.

Globale og nationale anbefalinger for at sikre bedre folkesundhed nu, og for fremtiden, understreger et
tydeligt behov for, at vi skal bevæge os langt mere end for nuværende1. Vi skal have et endnu større
fokus på forebyggelse og behandling af en lang række kroniske sygdomme samt skærpe vores
opmærksomhed på mental sundhed. Forskning viser fx, at fysisk aktivitet kan hjælpe med at forebygge
35 kroniske sygdomme, behandle 26, herunder forbedre menneskers fysiske funktionsevne, styrke den
mentale sundhed og give øget livskvalitet23.

Udbuddet af aktivitets- og idrætsfaciliteter, der imødekommer behovet for at sikre folkesundheden og
et stigende potentiale for bevægeglæde og socialt samvær via idræt, leg og fællesskab, b.la. som følge af
den positive befolkningsudvikling og befolkningssammensætning i Svendborg Kommune, er desværre
mangelfuldt i Østre Bydel og på Thurø. Foreningerne oplever desuden væsentlige
kapacitetsudfordringer i de nuværende bygninger samt udearealer, og ønsker at udvikle rammer, der
sikrer medlemmernes behov for idræt, leg og fællesskab. En udvikling af rammerne vil endvidere
skabe nye tilbud til lokalbefolkningen, fx.  senioridræt om formiddagen, tilbud til daginstitutioner og
skoler om mere alsidige idrætstilbud og faciliteter, der er attraktive om man er tilknyttet en forening
eller ej.

Covid-19 pandemien har med nedlukninger medført social isolation for rigtig mange borgere. Det har
specielt for unge og ensomme haft en voldsom indvirken på deres psykiske velbefindende. Det
understreger vigtigheden af fællesskab og socialt liv for at bibeholde og styrke den mentale sundhed
hos os alle.

For at udvikle idrætsfaciliteterne på tværs af Svendborg, er det derfor særdeles relevant, at der
etableres nye og tidssvarende aktivitets- og idrætsfaciliteter i Østre Bydel. Faciliteter, der kan

3 Sundhedsstyrelsen. “Fysisk aktivitet : Håndbog om forebyggelse og behandling”. 2018.
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Fysisk-aktivitet-h%C3%A5ndbog-og-tr%C3%A6ning/Fysisk-akt
ivitet-%E2%80%93-h%C3%A5ndbog-om-forebyggelse-og-behandling.ashx?la=da&hash=13BF6A066B8A807DF
E6999A5AB5C29D13A5CDD35

2 Mobilize-projekt.org “BEDRE SUNDHED FOR MENNESKER MED MULTISYGDOM GENNEM INDIVIDUALISERET
TRÆNINGS- OG UDDANNELSESPROGRAM”. 26. februar 2021. https://www.mobilize-project.dk/

1 WHO. “Physical activity”. 26. november 2020.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
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imødekomme befolkningstilvæksten og lokalbefolkningens behov, herunder foreningslivets
muligheder for at tilbyde endnu mere idræt og bevægelse for en endnu bredere målgruppe.

Alt sammen for at sikre et fortsat attraktivt samlingspunkt for alle bydelens generationer i rammer,
som kan styrke synergien mellem det eksisterende foreningsliv, institutioner, kultur- og erhvervsliv.

Ved at sætte stærke og attraktive rammer omkring fællesskab i nærområdet, og derigennem appellere
til fysisk aktivitet og bevægelse, kan den generelle folkesundhed øges.

Formål

Det primære formål med etablering af Øhavets Bevægelsescenter er at styrke fællesskabet omkring
fysisk aktivitet og bevægelse på tværs af Østre Bydel.

Det sekundære formål med etablering af Øhavets Bevægelsescenter er, at det skal medvirke til at
forebygge sygdom ved at styrke den mentale og  fysiske sundhed gennem attraktive faciliteter, der
appellerer til idræt, bevægeglæde og socialt liv for alle aldersgrupper, både i og uden om det
eksisterende foreningsliv.

Mål og succeskriterier

● At fællesskab og faciliteter tilsammen gør området attraktivt og unikt for hele bydelen og
resten af Svendborg at besøge og spændende at returnere til.

● At Øhavets Bevægelsescenter sikrer et spændende nærmiljø, hvor alle har lyst til at opholde sig
og udfolde sig i fællesskab gennem idræt, samvær, hygge og klubmiljø på tværs af aktiviteter,
generationer og niveau. Et særligt fokus på de unge - i særdeleshed også uden for
foreningsregi.

● At bidrage til at fysisk og psykisk sygdom forebygges, lindres og behandles gennem fysisk
aktivitet og fællesskab.

● At lokale idrætsforeninger, der aktuelt benytter de eksisterende faciliteter, styrker relationen
til hinanden gennem fornyet organisering og indgår gode samarbejdsaftaler.

● At arbejde aktivt med brugerinddragelse og ejerskab med henblik på at daginstitutioner,
skole, kultur- og erhvervsliv involveres i brugen af Øhavets Bevægelsescenter.

● At bæredygtighed er et gennemgående princip for hele bygge- og anlægsprojektet. Alle
elementer i byggeriet, inde som ude, designes og etableres mhp. at sikre et minimalt
klimaaftryk i valg af materialer og den efterfølgende drift, herunder at have fokus på
biodiversitet i alle udendørs områder.

● At antallet af aktive borgere i Østre Bydel og på Thurø øges frem mod år 2030 med 1000
personer.

● At alle byggeønsker realiseres inden år 2025.
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Hvor kommer anlægsønsket fra?

Anlægsønsket kommer fra foreninger i området, daginstitutioner og skoler i bydelen, haludvalget,
lokalmiljø og erhvervsdrivende. Interessen for nye faciliteter er blevet understreget ved et borgermøde
med stor lokal tilslutning og med dialog om, hvilke faciliteter der skal prioriteres, samt dialog med
foreninger, skoler, institutioner, campingpladser, hoteller mfl.  Lokale interessenter viser deres
interesse via støtteerklæringer. Der er desuden dialog med initiativgruppen bag lokalrådet på Thurø.

Byggegruppen består af lokale borgere, frivillige foreningsfolk og ildsjæle, der alle brænder for
nærmiljøet og udvikling af et område, der vil komme til at tilgodese og styrke lokalmiljøet generationer
frem. I byggegruppen er der repræsenteret kompetencer inden for lokalt kendskab, kommunikation og
skriftlighed, projektledelse, byggeri, netværksdannelse, organisation og strategi, fundraising, revision
og økonomi. Se hjemmesiden www.øbc.nu for præsentation af byggegruppens medlemmer, herunder
faglig baggrund og fokus i projektet.

Den store interesse underbygger netop det tydelige behov for nye, tidssvarende aktivitets- og
idrætsfaciliteter, der kan rumme og facilitere andre typer af aktiviteter samt understøtte muligheden
for idræt, bevægelse og sund livsstil. Etablering af faciliteter vil desuden give foreningerne bedre
forudsætninger for fastholdelse af eksisterende medlemmer samt rekruttering af nye og indbyde til
sammenhold og fællesskab.

Udviklingsplan

Projektets omfang sikres i en robust og varieret masterplan for hele området, der i 4 delprojekter
fungerer, så hvert område kan udvikles hver for sig. Derved er der mulighed for at afslutte hvert
område successiv inden for en overskuelig tidsramme.

Opdeling i delprojekter giver desuden mulighed for at tage ved lære af erfaringer undervejs og løbende
tilpasse området til de behov og aktiviteter, der gør området levende over tid. Delprojekterne er
beskrevet med udgangspunkt i de indeholdte faciliteters fysiske placering, og hvad der for nuværende
vurderes mest praktisk at realisere.

En samlet masterplan for Øhavets Bevægelsescenter udarbejdes som det allerførste og vil muligvis
justere delprojekternes elementer og rækkefølge.
De økonomiske og logistiske muligheder definerer rammerne for og overgangene mellem
delprojekterne.

1. delprojekt

Masterplan udarbejdes for det samlede projekt med henblik på at sikre synergi og sammenhæng.
Oversigtskort med placering af elementer på arealet udfærdiges, herunder andre illustrationer.
Fundraising iværksættes. Dialog med Svendborg Kommune. Organisering af foreninger iværksættes.
Visuel identitet skabes.

2 Padelbaner forbundet af et fællestorv mellem dem og den eksisterende Thurøhal.

2. delprojekt

Hal B samt “lobby” med cafeteria, opholdsfaciliteter og fælles omklædningsfaciliteter for alle
foreninger.
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3. delprojekt

Kunstgræsbane med flere funktioner, herunder atletikfaciliteter. Udendørs aktivitetsområde, med
alsidige aktivitets- og legeområder integreret med skoven. Sammenkædning af området med stier og
uderum.

4. delprojekt

Beachvolley, Pump track og parkeringspladser.

Hvor placeres projektet?

Faciliteterne placeres i og omkring den nuværende Thurøhal og Thurø Boldklub, samt de grønne
arealer der befinder sig indenfor/imellem vejene Bergmannsvej, Egeløkken, Erikholmsvej,
Rønnebergvænget og Rolf Krakes Vej.

Nedenstående illustration er en tidlig skitse over de input og behov, der er kommet fra
lokalbefolkningen og foreninger. De endelige placeringer justeres i masterplanen for området.

Realisering af projektet er ikke muligt uden tæt tværfaglig dialog med Svendborg kommune. Denne
dialog er igangværende og omhandler bl.a.: råderet over rekreative områder, høringssvar omhandlende
input til kommende kommuneplan, myndighedskrav ifm. myndighedsansøgning etc.
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Målgrupper og behov

Aktivitets- og idrætsfaciliteterne i Øhavets Bevægelsescenter udvikles til gavn for alle aldersgrupper;
børn, unge, voksne samt seniorer. Alle beboere i Østre Bydel og på Thurø samt alle andre, der ser
muligheder i at benytte de nye faciliteter inviteres til at bruge det. Herudover rummer projektet også
stort potentiale for bydelens daginstitutioner, skoler, bibliotek, turister, campister, hotel- og
sommerhusgæster samt erhvervsliv.

Foreningsmedlemmer såvel som ikke-medlemmer. Medlemmer, der allerede dyrker deres sport og
fællesskaber gennem foreningslivet, får en tiltrængt opdatering af rammerne. Øhavets
Bevægelsescenter vil også være åbent for folk, der ikke er organiserede i foreningsregi, men som
ligeledes kan få glæde af at benytte de attraktive udearealer. Mange lokale beboere, der dyrker
sejlerlivet og andre aktiviteter ved vandet, vil nyde særligt godt af dette, da det åbner fleksible
muligheder for aktiviteter, når det ikke er sæson for sejlads.

Børn i daginstitutioner og skoler, som jf Svendborgprojektet har fokus på fysisk aktivitet. De 0-6
årige kommer meget lidt i Thurøhallen i regi af dagpleje og børnehave, da Thurø Skole optager hallen i
skoletiden. Derfor udtrykker personalet hos dagplejerne og børnehaven stort ønske om haltider i
formiddagstimerne. Særligt i de kolde og mørke måneder kan den motoriske udvikling styrkes i en hal,
da man her kan bevæge sig frit uden støvler og flyverdragt og benytte sig af hallens øvrige faciliteter og
redskaber.

Skolen er som sagt allerede storbruger af Thurøhallen samt græsarealerne omkring, og skolen ser
derfor et stort potentiale for udvikling af området, så nye idrætsgrene kan introduceres i
undervisningen. Herved sikres, at alle børn introduceres for et bredt felt af muligheder for fysisk
aktivitet og forhåbentlig inspirere til aktive fritidsinteresser. Skolens sundhedsplejerske oplever en
generel stigning i antallet af overvægtige skolebørn, hvilket yderligere understreger nødvendigheden
af faciliteter og fællesskab med fokus på fysisk aktivitet.

For alle børn og unge vil området qua faciliteterne invitere til naturlig, spontan leg og fysisk aktivitet,
der ikke er rammesat af planlagt, traditionel foreningsidræt. Det betyder øget bevægelsesfrihed.

Unge har i år 2020 og starten af 2021 været igennem en hård periode med nedlukning og social
isolation som følge af Covid-194. Når verden vender tilbage til mere normale sundhedstilstande og vi
atter kan mødes, vil der være behov for arenaer til det - her er Øhavets Bevægelsescenter en oplagt
mulighed, og hvor vi i organiseringen gør en særlig indsats for at invitere de unge med i processen, så
de engagerer sig og får et stærkt ejerskab til Øhavets Bevægelsescenter.

Seniorer i området, såvel i som uden for foreningsregi, udtrykker stort ønske om at kunne mødes om
ældreidræt, gymnastik, badminton, yoga og en fælles frokost i dagtimerne. På grund af belægningen af
haltider og skolernes fortrinsret er det ikke muligt at tilbyde haltider til denne gruppe. Det behov vil en
hal B imødekomme. Sundhedsstyrelsen har for denne målgruppe et særligt fokus på trivsel og mental
sundhed, som for de unge, og der vil fremadrettet være et øget behov for at genoprette sociale
kontakter og fysisk aktivitet som følge af nedlukninger under Covid-19.

Kulturinstitutioner og fællesskaber, der allerede bruger Thurøhallen vil få endnu bedre rammer for
større arrangementer og events som fx julefester, discofester, banko, foreningernes festdag og festival.
Og her nævnes blot de nuværende samarbejdspartnere - vi vil i løbet af projektperioden aktivt

4 Sundhedsstyrelsen. “Trivsel og mental sundhed”. 22. februar 2021.
https://www.sst.dk/da/corona/COVID-19-og-ny-coronavirus/Trivsel-og-mental-sundhed
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rekruttere og involvere foreninger, uddannelsesinstitutioner og kulturlivet i hele Østre bydel samt
Svendborg, så også de kan sætte præg på Øhavets Bevægelsescenter som fremtidens brugere.

Turister, der kommer til Svendborg vil kunne benytte aktivitets- og idrætsfaciliteterne. En fantastisk
legeplads til børnefamilier, mulighed for at leje padelbaner samt mulighed for at deltage i
sommercamps med masser af gymnastik og anden sport er attraktivt. Når vi inviterer erhvervslivet
med til at se muligheder i projektet vil nye muligheder og idéer opstå - i nærområdet er der fire
campingpladser, flere sommerhusområder samt bed and breakfast og hoteller.

Overskudskapaciteten vil blive tilkoblet et “Pay-per-use” koncept, således at flest muligt får glæde af
faciliteterne. Dette tilbud kan fx benyttes af sommerhusgæster og spillere, der ikke er organiseret i
foreningsregi, eller ligesom sejlere har en sæsonpræget brug af faciliteterne. Pay-per-use er også en
fordel for de nærliggende erhverv, der lever af turisme, og som kan bruge Øhavets Bevægelsescenter
som led i deres markedsføring.

Foreningerne i Thurø Idrætsforening (TIF) oplever, at tilflyttere hurtigere får netværk, lokal
tilknytning og venner gennem foreningerne og fællesskabet i Thurøhallen og Thurø boldklub. Nye
opdaterede faciliteter vil gøre det endnu mere oplagt at søge hertil som ny i området. Uanset om man
er lokal beboer eller svendborgenser, fra den anden ende af byen, vil Øhavets Bevægelsescenter,
ligesom Svendborg Idrætscenter er det i dag, blive et fedt og lækkert mødested med fokus på at være
fælles om bevægelse, fysisk aktivitet, leg og idræt. Et sted hvor nye samtaler, møder og venskaber kan
opstå på tværs.

Over dæmningen? Hvor langt folk vil køre for fællesskab og socialt samvær om idræt, fysisk aktivitet
og bevægelse, er et spørgsmål vi løbende stiller os selv, og alle som vil høre om projektet. Aktuelt er der
velfungerende samarbejdsaftaler mellem fodboldklubber i området, på Thurø såvel som i Østre Bydel
og længere væk. Her skiftes man til at spille på hinandens hold for at kunne stille hold og der er stor
velvillighed til at køre både den ene og den anden vej over dæmningen til og fra Thurø.

Samarbejdet i GymSydfyn, som Thurø Gymnastik er en del af, viser, at gymnaster er villige til at køre
det sted hen, hvor de gode faciliteter er og ikke mindst, hvor de gode instruktører og den gode
stemning er. Netop disse tre elementer er den samlede ambition i Øhavets Bevægelsescenter.

Thurø Skole oplever søgning fra elever og forældre, som ikke bor på Thurø, men som alligevel aktivt
tilvælger skolen. Omkring 35-40 elever på Thurø Skole kommer fra Ørkildskolens distrikt. Det tolker vi
som en velvilje hos folk til at flytte sig efter det, de vil have - det vil Øhavets Bevægelsescenter leve op
til.

Når vi i byggegruppen spørger familie, venner, bekendte og folk i vores netværk, om de vil være villige
til at køre til Thurø for at være en del af et fællesskab om de faciliteter og aktiviteter som projektet
indeholder, så siger de alle JA.

Ud over disse tilkendegivelser indsamler vi støtteerklæringer i hele Østre Bydel og på Thurø. Vi regner
med, at vi om et halvt år, når kendskabet til projektet er nået endnu bredere ud, står med endnu flere
tilkendegivelser på støtte og opbakning til Øhavets Bevægelsescenter.

Projektet går dog skridtet videre end Støtteerklæringer. Projektet vil gennem markedsføring på
Facebook, Ugeavisen, radio Diablo og lignende, gennem direkte involvering i fokusgrupper til
kvalificering af delprojekterne samt gennem direkte invitationer til borgermøde og events, arbejde for
at beboere i Østre Bydel får en tæt relation til Øhavets Bevægelsescenter.
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Bæredygtighed

Det er essentielt, at bære dygtighed defineres fra start i den fremadrettede masterplan. Overordnet
tilstræbes et bredt perspektiv på bæredygtighed med henblik på et økonomisk, miljømæssigt og socialt
bæredygtigt projekt.

Robusthed i økonomien sikres gennem intelligente materialevalg samt langsigtede energimæssige
løsninger. Ved at investere i materialer med lang levetid samt lave drifts- og vedligeholdsudgifter kan
levetidsomkostningerne sænkes. Det kan samtidig øge levetiden for faciliteterne i Øhavets
Bevægelsescenter.

Drift og vedligehold tages i betragtning fra projektets start. Grønne områder, der slås én gang årligt,
har begrænset vedligehold og er samtidig en gevinst for biodiversiteten. Stierne, som knytter området
sammen, er tilgængelige med et mini mum af ramper, trin mv. af hensyn til sneplov, renovationsvogn
etc. Placering af affaldsbeholdere indtænkes. Inventar i materialer, der modstår hærværk og er lette at
rengøre prioriteres.

Planlagt beplantning har stor betyd ning og indvirkning på ØBCs samlede udtryk. Beplantnin gen er en
ressource som forskønner området og giver noget tilbage i den store klimasammenhæng, hvis den
benyttes og aktiveres smart. Det handler fx om at store, gamle træer i den gamle plantage bevares. Vi
ønsker imellem faciliteterne at skabe uklip pede arealer med høje græsser frem for klippede områder
eller store befæstede arealer. Grønne områder sammenkædes, så store arealer så vidt muligt skabes i
et sammenhængende netværk, og omkring faciliteter, boldbaner eller lign. Der ønskes cirkulære
former frem for langstrakte, smalle bede. Disse nye former skal lægge sig helt op ad det eksisteren de,
så der skabes sammenhænge og naturlige overgange. Ved at forbinde spredte bevoksnin ger gives en ny
sammenhængende, grøn identitet til området. Sammenkædningen af eksisterende natur vil desuden
skabe gode forbindelser og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

Lokal afledning af regnvand (LAR). Kan en sportsplads blive et opsamlingsbassin, når store
mængder regnvand pludselig falder? Ved at minimere befæstningsgraden kan vi tillade nedsivning af
regn vand og forebygge oversvømmelser. Projektet vil desuden vurdere en evt. impact på grundvandet.

Ressource- og materialeforbruget sænkes i etableringen af projektet ved fx at genanvende jord,
opren se på stedet (eksisterende multibane med gummigranulat) eller genanvende byggematerialer.
Hvis byggematerialerne ikke er genanvendelige i det fremtidige byggeri kan det evt. benyttes i anlæg af
stier eller som opfyld. Valg af lokale materialer kan nedsætte transport behovet, og dermed være en
økonomisk besparelse. Vi går efter materialer med en lang holdbarhed, certificering og genanvende lige
egenskaber såsom upcycling af materia ler, der giver gevinst ift økonomiske, energimæssige og
kulturelle res sourcer.

Den sociale bæredygtighed kommer fx til udtryk ved at der etableres tilgængelighed for alle, dvs.
wayfinding og optimal belægning, som tilgodeser personer med nedsat syn, herunder niveaufrie stier,
som gør det muligt for gangbesværede personer at benytte området, herunder kørestolsbrugere og
personer med andre gangredskaber.

Ønsket om bred brugerdeltagelse på tværs af alder, køn, religion, etnicitet og indkomstniveauer er også
et udtryk for dette.
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Organisering

Følgende foreninger er direkte involverede i projektet:
Thurø Boldklub, Thurø Idrætsforening (TIF), herunder Thurø Gymnastik, Thurø Badminton, Thurø
Volley, Thurø Hockey.

Følgende samarbejdspartnere er direkte involverede i projektet:
Haludvalget for Thurøhallen, Thurø Skole, herunder elevrådet, Dagtilbud

Øvrige interessenter, som erhvervsliv, andre foreninger og borgergrupper integreres i fokusgrupper
for de forskellige faciliteter.

Brugerdeltagelse
Projektet har på nuværende tidspunkt og vil fremadrettet få brug for masser af lokalt engagement og
ejerskab. Byggegruppen har dette som et opmærksomhedspunkt.

Foreningsstruktur

I projektet er der, allerede nu, stor opmærksomhed på at sikre optimal organisering omkring
etablering af faciliteterne, således at foreningsliv, daginstitutioner, skoler og erhvervsliv naturligt
kommer til at engagere sig og føle ejerskab tidligt i processen. Dette med henblik på at bibeholde
engagement i den fremtidige benyttelse.

I forbindelse med projektet organiseres Thurø Boldklub, Thurø Idrætsforening, Thurø Badminton,
Thurø Volley, Thurø Hockey samt Thurø Fitness i paraplyforeningen Thurø Idrætsforening (TIF). Hver
forening har egen bestyrelse og selvstændig økonomi og stiller i den nye organisering med et medlem
hver, til bestyrelsen i TIF. Hermed bliver TIF omdrejningspunktet for udvikling og stordriftsfordele, fx
fælles drift og support af medlemssystem, kasserer-funktion, forsikringer, uddannelse af instruktører,
medlemskab af DGI mv.

Rekruttering og deltagelse

Projektet kræver lokal involvering og engagement fra mange mennesker for at kunne opnå succes og
sikre, at Øhavets Bevægelsescenter bliver levende på sigt. Mange har allerede henvendt sig med idéer,
viden og tilkendegivelser om en frivillig arbejdsindsats - og det er yderst positivt. Byggegruppen vil
som det næste, sammen med masterplanen for området, se på hvordan vi kan engagere og involvere
lokalbefolkningen direkte i den detaljerede planlægning og selve designet af Øhavets
Bevægelsescenter. Vores udspil til organiseringen i byggeperioden tilgodeser netop lokal deltagelse
med mange mindre fokusgrupper, så frivillige kan melde sig til netop det, de brænder for og blive
medudviklere af deres eget lokalområde.

Til opgaver med krav om særlige kompetencer i forbindelse med etablering af Øhavets
Bevægelsescenter, som ligger ud over byggegruppens kompetenceområder, vil vi dels benytte vores
netværk, dels annoncere bredt og dels appellere til Svendborg Kommune om råd og vejledning til at
finde de kræfter, vi måtte behøve.

Helt fra den tidligere opstart har borgerne haft mulighed for at give udtryk for deres ønsker. Det er sket
gennem foreningerne men også via et borgermøde om projektet i efteråret 2020, hvor hensigten var at
udbrede kendskabet til byggegruppens tanker og invitere forslag og evt. nye medlemmer i
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byggegruppen velkomne. De fremkomne ønsker er taget i betragtning, og så vidt muligt integreret på
nuværende tidspunkt.

Kommunikation

Der oprettes i etableringsperioden en hjemmeside: www.øbc.nu
Her vil der løbende blive opdateret med nyheder og projektet kan følges. Det bliver desuden muligt at
se projektskitser, finde kontaktinformation samt at donere og sponsorere projektet.

En lokal grafiker står Øhavets Bevægelsescenters visuelle idenditet. Denne bliver benyttet
gennemgående på alle kanaler, bl.a. for at sikre genkendelighed og professionalisme i den videre
fundraising og projektudvikling.

Fra sommer 2021 er hjemmesiden www.øbc.nu i luften. Der oprettes desuden en facebookside for
projektet, hvor borgere på tværs af bydelen kan følge projektet. Plakater udarbejdes til ophængning på
bibliotek, skoler, supermarkeder mv. med henvisning til hjemmesiden www.øbc.nu

Vi vil desuden forsøge at få projektet promoveret via lokale medier som Ugeavisen Svendborg,
magasinet Thurineren og lignende samt radio Diablo og facebookgrupper, der er etableret for Østre
Bydel og Thurø.  Derudover skal Øhavets Bevægelsescenters mange muligheder promoveres på
relevante kanaler,  målrettet de mange, der besøger øen som turister.

Medfinansiering

Som et forhåbentligt fremtidigt supplement til finansiering igennem Svendborg Kommune, hvis
projektet godtages af kommunen, intensiveres fundraising til, at kunne realisere det samlede Øhavets
Bevægelsescenter inden år 2025.

Der vil til det lokale erhvervsliv og private personer blive appelleret til private donationer og
sponsorater. Lokale entreprenører og håndværkere involveres i etablering.

For realisering af projektet planlægger byggegruppen at ansøge en lang række fonde, herunder:
Nordea, Realdania, Energi fyn, Fynske Bank,  Simon Spies, Helsefonden, Velux, DGIs Foreningspulje,
LOA, friluftsrådet mfl.

Forudbetalte medlemskaber, folkeaktier og donationer ses desuden som muligheder for at rejse
kapital.

Budget

Samlede etableringsomkostninger 29.280.000 kr

Forventede egenfinansiering (hele projektperioden, år 2021-2025) 6.250.000 kr

Finansieringsbehov fra Svendborg Kommune 23.030.000 kr
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Hvilke aktiviteter muliggøres?

Gennem nye faciliteter, dygtige instruktører og en fantastisk god stemning muliggør Øhavets
Bevægelsescenter at …

… der er liv og glade dage på pump tracken. En flok børnehavebørn og deres pædagoger spurter rundt
på løbehjul og cykler, mens nogle beboere fra Thurøhus kigger på og tager et velfortjent hvil på et par
bænke under de blomstrende æbletræer. Sommerfugle og et væld af andre insekter sværmer rundt
langs stierne i de vilde blomster.

I Hal B afrunder dagplejerne en sjov formiddag med motorik og overlader gulvet til 12 senior
badmintonspillere, der nyder, at de kan smutte over i hallen og få sved på panden før frokost.
Til frokost mødes de i cafeteriet med de tennis- og padel-spillere, som har været i gang udenfor.

Sommersolen bager ned på en spændende kamp på beachbanen. Familie og venner til spillerne
hænger ud, for her er masser af aktivitet og leg på legepladsen ved skoven og på de mange stier i hele
området. Skolebørnene kender allerede hver en smutvej, for her er de trygge, når de skal til og fra
skole.

Senere i den lune sommernat fortsætter festen, da fodboldklubbens ungdomsafdeling har indbudt til
turnering og beachparty. Mange lokale unge slutter sig til, også selvom de ikke normalt spiller fodbold
eller volley. Også nu er der tricks, BMX, skateboards og ung latter på pump tracken.

Old boys varmer op langs kunstgræsbanen, mens kvindeholdet sender de sidste bolde i mål og forlader
banen i skumringen. Det er efterår og ikke helt så lunt om aftenen længere, men alle smiler alligevel
over, at kunstgræsbanen nu kan gøre en god sæson længere. Flere forbipasserende får kendskab til
området og lægger deres vante aftentur forbi for at opleve det liv, der er. Flere finder ud af, at der
desuden afholdes en masse spændende arrangementer, der inspirerer dem og får kendskab til alle de
gode tilbud der er - også for seniorer.

Nogle børn kommer løbende fra legepladsen ved skoven og deres bedsteforældre følger trop. “Mormor
turde godt prøve!” råber de, mens de fortsætter direkte ind i Hal B til springgymnastik. I aften er der
fællestræning på stortrampolinerne med de seje GymSydfyn-instruktører og nogle nærliggende
klubber.

De fælles omklædnings- og opholdsfaciliteter betyder, at fodboldspillerne falder i snak med det hold,
som kommer ind fra beachbanen og padlespillerne. Snakken går højt og folk hygger sig. Her er noget
for alle - nogle er i en eller flere foreninger, og mange kommer også bare til aktiviteter ad hoc.

Cafeteriet summer af liv; der er fællesspisning, og et par grupper hygger sig med røverhistorier fra
weekendens udebanekamp. Hvor mange har tilmeldt sig spisning? 34 bliver der svaret fra et travlt
køkken, som i aften bliver ledet af køkkenchefen med hjælp fra lokale unge. Snart er alle bænket og
snakken breder sig på tværs af interesser, idrætsgrene og alder.

Nogle børnefamilier går hjem, fordi der skal soves før morgendagens OL i skolen, hvor der skal dystes i
padel, beachvolley og pump track. De fleste bliver dog hængende til foredraget med den lokale
håndboldtræner og dobbelte verdensmester - og til meget mere snak.
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Medlemmer i byggegruppen

Oversigt over byggegruppens medlemmer inkl. deres faglige baggrund og fokus i projektet

Navn Forening Faglig baggrund Fokus i projektet

Jens Thomsen TIF og Thurø
Gymnastik

Cand.scient i idræt og breddeidrætskonsulent i
Svendborg Kommune

Kommunikation, organisation og strategi,
kommunalt kendskab, netværksdannelse

Karsten Pedersen Thurø Boldklub Konsulent inden for spedition og shipping Lokalt kendskab, netværksdannelse

Kasper Bak Mikkelsen Frivillig uden
foreningsforankring

Tømrer og bygningskonstruktør i COBE
Arkitekter

Byggeri og kommunalt kendskab,
projektledelse

Lise Alsted Henrichsen Thurø Gymnastik Bibliotekar på UCL Erhvervsakademi og
Professionshøjskole i Svendborg

Kommunikation og skriftlighed, fundraising

Mads Skadberg Haludvalget for
Thurøhallen

Elektriker ved DONG Energy Wind Power Lokalt kendskab, netværksdannelse

Mads Thorup
Langelund

Frivillig uden
foreningsforankring

Fysioterapeut, Innovationskonsulent/fundraiser
på OUH og UCL

Fundraising, projektledelse

Thomas Røddik
Konradsen

Thurø Boldklub Projektleder for Shores Langeland Kommunalt kendskab, projektledelse,
fundraising
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