
Opsummering af høringssvar vedr. nyt ketchercenter i EIC 

Møde d. 4.4.2022 i EIC med padel- og tennisklubber i Fredericia. 

På mødet deltog: EGIF Tennis og Padel, Fredericia Tennisklub, TGI Tennis – samt repræsentanter for EIC 
og Idrætsområdet i Fredericia Kommune. 

Følgende punkter blev gennemgået og drøftet på mødet i EIC: 

1. Kommentarer til foreslået fordelingsmodel for indendørs padel og tennis 
2. 50 – 50 model – altså at foreningerne kan bruge op til 50% af timerne mens 50% stilles til rådighed 

til udlejning til borgere 
3. Prisstruktur – forslag om et foreningsgebyr på 75 kr. pr. time for en padelbane hhv. tennisbane – og 

markedspriser til udlejning af baner til borgere. Alle godkendte foreninger i Fredericia kommune kan 
booke til foreningsprisen, hvis det er til foreningsaktiviteter. 

 
På mødet blev ovenstående 3 punkter drøftet, og der var bred opbakning til alle tre punkter. Dertil kom en 
drøftelse af, hvordan man skelner mellem foreningsaktiviteter og aktiviteter/spil der skal foregå via booking 
hos EIC.  
 

Møde med Fredericia Padel Federacion – d. 4.4. (eftermiddag) 
Fredericia Padel Federacion kunne desværre ikke deltage i mødet, hvorfor der blev afholdt et separat møde 
med dem før mødet i EIC. De kunne også bakke op om de 3 punkter nævnt ovenfor. 
 

Efterfølgende bemærkninger/høringssvar 
Efterfølgende har følgende foreninger sendt yderligere bemærkninger/høringssvar ind vedr. det nye 
ketchercenter:  

 EGIF Tennis og Padel 
 Fredericia Tennisklub 

 

Vigtige punkter fra foreningernes side, herunder ønsker, afklaringer og forslag: 

1. Fleksibilitet 
I opstartsfasen vil det være vigtigt med fleksibilitet fra alle parter. Særligt i forhold til foreningernes 
mulighed for at booke tider og afbooke igen. De forventer en vækst i medlemmer, men den kan de 
kun få, hvis de har timer nok til at tilbyde nye og gamle medlemmer spilletid på banerne. Samtidig er 
det vigtigt at EIC får mulighed for at leje banetider ud, hvis foreningerne ikke kan bruge timerne 
alligevel. 

2. Forslag: Kunne det tænkes, at der kunne ydes rabat ved onlinebooking for medlemmer af tennis og 
padelklubber i Fredericia?  
Motivering: Medlemmer der betaler kontingent til en klub, kan se at medlemskab betaler sig, og 
folk der ikke er medlem, kunne få tilskyndelse til at melde sig ind. 
 

3. EIGF Tennis og Padel er imod forslag 2 med følgende begrundelser: 
 Fredericia Kommune har skaffet anlægsmidler for et 2-cifret millionbeløb til Ketchercentret OG 

kommunen giver alle foreninger i Fredericia Kommune mulighed for at leje halbane timer til en 



yderst fordelagtig pris (de 75 kr. pr. halbane time). Vi mener ikke der med rimelighed skal støttes 
yderligere til tennis/padel klubberne 

 Det er - og har i ketchercenter projektet været fra starten af - et afgørende kriterie, at EIC med den 
samlede renovering og udbygning med et Ketchercenter får mulighed for såvel meget bedre at 
servicere borgernes behov for idræts- og foreningsliv som for EIC som forretning at få indtægter og 
omkostninger til bedre at hænge sammen fremadrettet. Det er ikke rimeligt og hensigtsmæssigt at 
EIC's muligheder for økonomisk fair balance forhindres af yderligere rabatter til tennis/padel 
klubber. 

 Administrativt vil de være ekstra "bøvl" for såvel EIC som tennis/padel klubberne at tjekke hvem der 
er medlem af tennis/padel og hvem ikke ved booking (det er i hvert fald omkostningsbelagt i tid og 
penge uanset IT understøttelsen heraf) 

 Kommunikationsmæssigt er det også meget lettere med 2 overordnede priskategorier (foreningspris, 
pay & play pris) 

 Politisk kan der være en pointe i IKKE oveni  et i forvejen samlet set stort kommunalt løft til 
tennis/padel sporten i kommunen at give yderligere rabatter 

 Incitament for tennis/padel klubmedlemmer til også at blive indendørs medlemmer i klubregi ligger 
allerede i de mange foreningsbaserede aktiviteter (jf. ovenfor) vi hver i sær og i fællesskab kan 
arrangere i det nye Ketchercenter. Vi har i EGIF Tennis & Padel allerede regnet på økonomien i 
sådanne foreningsaktiviteter og vi kan fint få "indendørs økonomien" til også at hænge sammen med 
rimelige indendørs kontingenter (dækkende træning m.v.) 

 Vi har i EGIF Tennis & Padel ikke behov for yderligere økonomisk støtte fra kommunen. Vi har et 
stigende medlemstal og solide overskud igennem mange år. 

4. Fredericia Tennisklub vedr. ovenstående: 
Vigtig pointe vedr. forslag om rabat ved onlinebooking. Rabatten skulle ikke ydes af EIC, men 
som foreningstilskud. Er klar over, at det ikke umiddelbart følger de retningslinier, som er beskrevet 
og vedtaget i 2010. Vi skriver nu 2022, og måske kunne vi tænke nyt, såfremt man gerne vil støtte 
foreningslivet. Derfor forventer jeg, at forvaltningen løfter forslaget til det politiske niveau. 
Uanset hvad, står foreningerne med dobbelt “husførelse”. Prisen for de sæsonbestemte 
foreningsaktiviter ser fornuftig ud, men alle vinteraktiviteter bliver ved os dækket ved hel eller delvis 
brugerbetaling blandt de aktive. Rabatten er som nævnt et forsøg på, at synliggøre at medlemskab 
også er en fordel for aktører, der ikke umiddelbart er tænkt ind i sæsonplanlægning. Størrelsen på en 
sådan rabat, kan altid diskuteres, men tror ikke signalværdien skal underkendes. 
 

5. Kan klubberne løbende gennem sæsonen booke til arrangementer, stævner mv. til foreningspris? Og 
også hvis det bookes sammen med et nationalt forbund til landskonkurrencer? 
 

6. Forslag til yderligere præcisering af foreningsaktiviteter: Foreningsaktiviteter i denne sammenhæng 
er at forstå som aktiviteter, der iværksættes og gennemføres af en forening som et fælleskab, dvs. en 
aktivitet der er åben for alle foreningens medlemmer. Dvs. det er træningspas (på passende 
differentierede niveauer), klubmesterskaber, åbent spil for alle medlemmer i et bestemt tidsrum, 
interne turneringer, turneringer med spillere og klubber med udefra (JM, DM,..), opvisningskampe, 
udstyrs-demos, etc. 
 

7. Forslag til yderligere præcisering af, hvad der ikke er foreningsaktiviteter: i den forbindelse er det 
således IKKE en foreningsaktivitet, hvis en klub fx booker fast 2 halbanetimer hver søndag 
eftermiddag som alene anvendes af (sælges videre til) 8 faste klubmedlemmer uden 
deltagelsesmulighed for resten af klubben. Sådanne halbanetimer er pay & play pris. 
 

8. Spørgsmål vedr. ønske om opbevaringsplads til foreninger i det nye ketchercenter. 
 



9. 75 kr./t. er umiddelbart ok, men ikke dyrere. Et medlemskab må heller ikke koste mere end 300 kr. 
pr. md. Og herunder skal de jo kunne spille 1-2 gange om ugen.  

10.  
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