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Vi samler idrætten på Fyn… 

Odense 3/6-2022 
Åbent brev til Byrådsmedlemmer, Folekoplysningsudvalg i FMK og Forum Faaborg 
 
Det er med stor bekymring og forundring, vi gennem dagspressen har kunnet læse om situationen i Forum 
Faaborg, hvor 2 indendørs padelbaner, mindsker foreningsidrættens muligheder. 
 
Vi vil gerne med dette brev opfordre til eftertænksomhed samt til en intensiveret dialog. 
 
Alle vil gerne det frivillige foreningsliv. Der holdes mange skåltaler, hvor det bliver hyldet – med rette. Lige 
nu virker det, som om dem der plejer at holde skåltalerne, er gået i flyverskjul!?  
Vi er i en situation her efter Corona, hvor foreningerne er under pres og frivilligheden er under pres (senest 
eksemplificeret ved Heartlands problemer med at skaffe frivillige). Ligeledes har forskellige målinger vist at 
folk bevæger sig mindre og trivslen ikke mindst blandt børn og unge er faretruende dårlig.  
Man kan derfor spørge sig selv, er den skitserede løsning det rigtige for Faaborgs Idrætsliv? Man 
begrænser to af byens mest markante klubbers (badminton og håndbold) mulighed for at udfolde sig. Men 
der er en lang række andre der bliver påvirket: skoleidrætten, senioridrætten, gymnastikken, samt 
muligheden for at tiltrække events (som der fx har været med DGI) der bliver ramt. 
 
Forum Faaborgs økonomi er åbenbart under pres, det fremgår godt nok ikke af regnskaberne, der ser 
fornuftige ud. Også her spiller Coronaen en rolle, ligesom de stigende omkostninger. Det er helt legitimt, 
man undersøger mulighederne for at optimere forretningen. Spørgsmålet er bare om det skal ske på 
bekostning af de brugere som man er sat i verden for at lægge hus ti (jf samar-bejdsaftalen mellem FMK og 
Forum Faaborg §1). Der tales om en forventet indtægt fra Padel på 250.000 pr. år, det virker som en lidt 
luftig beregning når man indregner etableringsomkostninger og drift, så skal man op på banerne er i brug 
10 timer i døgnet, det er ikke umuligt i vinterhalvåret, men ser man på erfaringerne fra fx squash er det 
ikke muligt i sommerhalvåret, hvor ketcher publikummet typisk går på tennis- eller golfbanerne. 
Der lægges op til (i Fyens Stiftstidende), at banerne bare kan fjernes, hvis foreningerne kommer op i 
samme gear som før Corona. Det kommer jo ikke til at ske, med den massive investering det kræver. 
Argumentet er også i vores øjne den forkerte vej rundt. Hvis faciliteterne er der, giver man foreningerne 
mulighed for at vækste. Det kan godt være det tager nogle år inden de er tilbage, men som det ser ud med 
Fonden bag Forum Faaborgs økonomi, kan man godt klare det.. 
 
Vi vil derfor gerne opfordre til at man genovervejer, hvorfor har vi Forum Faaborg? Er det for byens brede 
idrætsliv eller er det for en halvkommerciel idræt. Vi er ikke i tvivl om svaret. 
 
Lad os tage et møde på tværs af alle interessenter. Forum Faaborg, brugere, det politiske niveau, 
forvaltningen og os idrætsorganisationer og få lagt en plan for hvordan vi både får idrætten i Faaborg til at 
blomstre og sikrer økonomi til det. I Fynske Idrætsforbund er vi klar! 
 
Mvh 
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