
Årsmøde 23/11-2022



Dagsorden

• Velkomst
• Udpegning af dirigent
• Formandens beretning
• Fremlæggelse af økonomisk status
• Udpegning til bestyrelse
• Evt.





Opgaver jf. samarbejdsaftale



Opgaver jf. samarbejdsaftale
Faaborg-Midtfyn Kommune & Forum Faaborg

• De folkeoplysende foreninger har som udgangspunkt adgang til 
idrætsfaciliteterne på hverdage udenfor almindelig skoletid og i 
weekenden. FF’s fordeling af tider mellem foreningerne skal ske i 
overensstemmelse med folkeoplysningsloven. 

• Uudnyttet tid skal stilles til rådighed for borgere og eventuelle andre 
almennyttige aktører.

FF skal vedvarende arbejde for at sikre en optimal udnyttelse af 
idrætsfaciliteterne

• FF skal gøre det attraktivt at benytte ydertimerne.

• FF skal støtte nye folkeoplysende og sundhedsfremmende initiativer i
samarbejde med foreningslivet eller andre almennyttige aktører.



Hvad kigger vi ind i?
Derfor har det været helt nødvendigt med kraftige forandringer

• Det helt store tema er energi-udgifter
Merudgift på min. 750.000 kr.

• Foreningsliv i forandring
• Moms på hold-aktiviter fra 2023

Min. 100.000 kr. mindre i indtjening
• Markant ændring i varmtvand til omklædningsrum

• Evt. sænke temp. yderligere i tørhallerne

• Ny samarbejdsaftale med FMK

Det er forventeligt at beløbet sænkes 
eller er på nuværende niveau



Igangsatte initiativer
• Bedre kapacitetsudnyttelse
• Mere effektiv udnyttelse af det tekniske personale
• Bortforpagtning af cafeen
• Solceller
• Luftcikulation / Ventilation i Hal 2
• Lukning af saunaer
• Nye aktiviteter og faciliteter
• Hal 3



Forventet resultat 2022

Forum Faaborg ApS
- Forventet underskud på ca. -600.000 kr.

Realiseret i 2021:  -287.000 kr.

Den almennyttige erhvervsdrivende Fond
- Forventet overskud på ca. 400.000 kr.



Reduktion på el og varme

• 20-25% mindreforbrug på el ift. 2021
• 30-35% mindreforbrug på varme ift. 2021



Aktivitetstimer Hal 1 & Hal 2
Periode: 1/9 - 21/11

Forening Hal 1/2022 Hal 1/2021 Hal 2/2022 Hal 2/2021
Faaborg ØH 182,75 173,5 11,5 180,5
FB & IF fodbold 6 9,5 6 3
Bordtennis 8
Badminton 76 101,5 48
Faaborg Tenniskl. 4 2
Haastrup SG&I 4 5
Gymnastikfor. 8 15
Faldsled Svan. 26
Senioridræt 30 16,5
Faaborg sejlklub 4
Taekwondo 30
Faaborg Padel 385,5
Total 264,75 292,5 531 248



Normal-uge i Hal 1



Tak for ordet!
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