
D. 6. apr. 2022 Michael Hansson – Fredericia Tennisklub 
 
Allerførst tak for sidst og for et informativt, konstruktivt møde. 
 
Dernæst vil jeg følge op på forslag til støttemulighed ved onlinebooking for involverede 
klubber(Tennis/Padel) 
Kunne det tænkes, at der kunne ydes rabat ved onlinebooking for medlemmer af tennis og 
padelklubber i Fredericia? 
Rent teknisk kunne det vel ske ved, at der ved booking åbnes et vindue, hvor der skal angives, 
hvilken klub man er medlem af. 
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. 
 
Og så et forståelsesspørgsmål. Klubberne kan løbende gennem sæsonen booke til arrangementer, 
stævner mv. til foreningspris? 
 
Til sidst vil Fredericia Tennisklub gerne invitere alle tennisklubber i Fredericia til et møde primo 
maj på klubbens anlæg på Baldersvej. Mødedato kommer senere!  
Vi håber, at med de fine faciliteter, der tegner sig i EIC, at der er grundlag for et samarbejde 
klubberne imellem, som vil kunne gavne alle. Det kunne være fælles arrangementer, 
ungdomtræning mv. Vi ser det som en proces over de næste par år, hvor vi også glæder os til 
samarbejdet med EIC. 
 
 
D. 6.4.2022 Hans Martin Brøndum – EGIF Tennis og Padel 
 
Kære alle, 
 
Også her fra en tak til alle for et godt møde mandag aften 4/4. Og tak for input fra Michael. 
 
Mht. samarbejde mellem tennisklubber og mellem padelklubber på tværs i kommunen (og med 
klubber udenfor kommunen) er vi i EGIF Tennis & Padel meget ivrige for at komme i gang med det 
på enhver relevant praktisabel måde. Så fint initiativ fra Fredericia Tennisklub vedr. møde herom. 
Og samarbejde kan vi jo lave både udendørs og indendørs. Det være sig fælles træningspas, fælles 
turneringer, fælles åbent spil, fælles events, fælles trænerkurser, etc. 
 
Vi er i EGIF Tennis & Padel glade for, at de overordnede prisprincipper for haltimeleje i det nye 
EIC Ketchercenter nu er klart foreslået forud for den forestående politiske godkendelse af 
selvsamme. 
 
Hovedprincipperne er: 
 

 Som udgangspunkt er fordelingen 50-50 mellem pay & play og foreningstimer (med 
fleksibilitet for EIC ift. at rykke rundt mellem de 2 blokke såfremt den ene overbookes og 
den anden blok har ledig kapacitet) 

 foreningstimers pris er 75 kr. pr. halbane time 



 pay & play prisen er markedsprisen og differentieres af EIC efter tid på døgnet ugedag, tid 
på året. EIC kan også vælge sæsonpriser vi booking af halbane timer over en hel sæson, 
klippekort o.lign. Men alt sammen med basis i markedspriser (altså konkurrencedygtige, 
konkurrence sammenlignelige priser) 

 foreninger i denne sammenhæng er enhver forening indenfor Fredericia Kommune (ikke 
bare tennis/padel klubber) 

 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 

 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. 

 
 
 Vi har i EGIF Tennis & Padel forståelse for Michael's forslag om rabat på pay & play halbane 
timeprisen for medlemmer af en tennis/padel klub. Men vi støtter ikke forslaget og mener at al 
udlejning af halbane timer udenfor de ovenfor nævnte forenings-aktiviteter skal ske til pay & play 
markedspriser uanset hvem der lejer. Argumenterne er følgende: 
 

 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. 

 
Vi må alle glæde os over de mange nye muligheder, som Ketchercentret skaber for tennis- og padel 
aktiviteterne i vores område, såvel foreningsbaseret som på play & pay basis. 
 
De bedste hilsner 
 
Hans Martin Brøndum 
formand 
 
EGIF Tennis & Padel 
 
 
Yderligere bemærkninger fra EGIF Tennis og Padel 
 
Kære alle, 
 
Fra EGIF Tennis & Padel mener vi hverken kommunen eller EIC skal give yderligere tilskud til 
tennis/padel foreningslivet ift. den model, der blev fremlagt på mødet 4/4. Vi som tennis og padel 
sport i Fredericia og omegn får et super fedt nyt anlæg til xx mio. kr. betalt af kommunen og vi får 
rig mulighed for at lave alle mulige foreningsaktiviteter (åben spil, træninger, turneringer, etc.) til 
en yderst fordelagtig halbane timepris på 75 kr. Og synliggørelse af fordelagtighed overfor vore 
klubmedlemmer i tennis og padel består helt konkret i at planlægge, booke og udføre 
foreningsaktiviteter på den platform, der her stilles os så fordelagtigt til rådighed. Vi har i EGIF 
Tennis & Padel allerede kalkuleret på og grovplanlagt de foreningsaktiviteter, vi vil starte med på 
åbent spil for alle og træningspas, og det bliver samlet set med baneleje + træneromkostning + 
boldforbrug yderst rimelige "aktivitetskontingenter" for vore medlemmer indendørs. 
 
Og sidst men ikke mindst: vi kan jo mellem padel og tennis klubberne indbyrdes aftale fælles 
aktiviteter, såfremt der er klubber, der i egne rækker ikke har nok "kritisk masse" til at få enderne til 
at mødes. Det kan da passende være et action point på det af Fredericia Tennisklub så glimrende 
foreslåede/initierede møde, som vi glæder os til at få en konkret invitation til. 
 
Hans Martin Brøndum 
formand 
EGIF Tennis & Padel 
 
 
Yderligere bemærkninger fra Fredericia Tennisklub 
 
Kære alle! 
 
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. 
 
 
Yderligere bemærkninger fra Fredericia Tennisklub 
 
Replik til Hans Martin: Tak for de mange fine input om hvordan vi udnytter det potentiale, der 
ligger i et samarbejde klubberne imellem. Iøvrigt skal man ikke undervurdere den synergieffekt som 
Erritsø Tennisklub vil få, alene ved placeringen af det nye ketchercenter i Jeres baghave. Det er Jer 
velundt!  
Anderkendes skal også, at der forud ligger et stort benarbejde fra såvel lokalsamfund og ikke mindst 
EIC. Godt gået! 
 
Til forvaltning & udvalg: Formentlig er ikke alle foreninger lige så godt funderet, som tilfældet er 
i Erritsø Tennisklub. Mit høringssvar må gerne ses som et nedslag i den debat der pt. foregår i 
foreningslivet vedr. emner som gratis halleje, lokaletilskud mv. Svaret er båret af tanken om, at et 
stærkt foreningsliv er ligefrem proportional med øget velfærd i Fredericia. 
 
Indbydelse!  
Og så må vi videre! 
Fredericia Tennisklub indbyder alle tennisklubber beliggende i Fredericia kommune til møde 
onsdag den 4. maj, kl. 16.30 i vores nyrestaurerede klubhus Baldersvej 6 
Tema: Samarbejde klubberne imellem samt evt koordinering af sæsonbookinger til det nye 
ketchercenter. 
 
Tilmelding til undertegnede senest mandag den 2. maj! 
 
Yderligere bemærkninger fra EGIF Tennis og Padel 
 
Super mødeinitiativ fra Michael og Fredericia Tennis klub. Jeg kommer og glæder mig til mødet 4. 
maj. Der er meget vi kan løfte bedre sammen end hver for sig 
Rigtig god påske  
HM 
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