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Indledning 
 
Denne rapport er udarbejdet med det formål at beskrive foreningens eksisterende faciliteter samt her 
og nu behovene. 
 
Den første officielle fremtidsrapport blev udarbejdet i 1989, efter ønske fra Kultur- og 
Fritidsvæsenet under Odense Kommune. Siden er der sket en voldsom udbygning af lokalområdet 
omkring idrætsforeningen. Udbygningen af Villestofte-kvarteret er fortsat og efterfølgende er 
udbygningen af området ved Paarup-Have og Bækkelunds Have kommet til. 
  
Samtidig er der i de senere år sket en stor udskiftning af den ældre del af beboerne i lokalområdet til 
familier med børn. 
 
I idrætsforeningens nærområde (Paarup Sogn) er befolkningstilvæksten vokset med mere end 10 % 
siden 2007. Stigningen er primært sket i aldersgruppen 0 - 19 år. Her er stigningen mere end 15 %. 
Befolkningstilvæksten generelt og specielt blandt de 0 – 19-årige lægger et betydeligt pres på vore 
faciliteter. 
 
Idrætsforeningen havde med udgangen af 2019 2.523 medlemmer. Det er en stigning på 258 
medlemmer siden udgangen af 2018. Hertil skal lægges et stort antal frivillige ledere, trænere, 
instruktører, forældre m.fl.  
Med udgangen af 2016 var medlemstallet ca. 2.050. Det betyder, at medlemstallet i perioden 2016 
til 2019 er steget ca. 23 %. 
 
Udviklingen i medlemsskaren har bevirket, at vores kapacitetsgrænse for længst er nået. Vi kan 
således ikke tilbyde nuværende eller kommende medlemmer de aktiviteter, som vi ønsker. 
 
Disse forhold stiller store krav til idrætsforeningen som samlingssted for lokalområdets beboere.  
Derfor har Tarup-Paarup Idrætsforening udarbejdet en ny rapport over idrætsforeningens behov for 
faciliteter her og nu. 
 
Siden rapporten fra 1989 er der sket store forandringer af vores faciliteter. Idrætsforeningen blev 
tilgodeset med en annekshal, der blev indviet den 15. september 1990. Denne hal indgår i Den 
selvejende institution Paarup-Annekshal. 
 
Fodboldafdelingens pladsproblemer er tilgodeset med en midlertidig pavillon, med badefaciliteter 
samt møde- og depotrum. 
På fodboldafdelingens store grusbane blev der i 2012 indviet en ny kunstgræsbane, så der kan 
spilles fodbold hele året. Ibrugtagning af kunstgræsbanen har, udover en voldsom stigning i 
fodboldafdelingens medlemstal, betydet at fodboldafdelingen har frigivet nogle haltimer til gavn for 
vores indendørsidrætter. 
På håndboldsiden er der anlagt to strandhåndboldbaner, så der er mulighed for udendørs 
håndboldaktiviteter om sommeren. 
 
I 1993 blev der etableret selvstyre med Paarup-Hallen. Det har betydet, at foreningen har haft 
mulighed for at udføre en tiltrængt renovering af cafeteria, omklædnings- og badefaciliteter samt 
toiletforhold i den kommunale Paarup-Hal. Resultatet er, at denne i dag fremstår i fin vedligeholdt 
stand. 
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Der er i 2013 opført et maskinhus til opbevaring af maskiner og andet materiel til vedligeholdelse af 
udendørsfaciliteterne. 
 
Etableringen af selvstyret har foruden et tættere samarbejde med Odense Kommune resulteret i en 
væsentlig bedre styring af de økonomiske ressourcer. En styring, der betyder, at vi kan udføre de 
tiltrængte udskiftninger/renoveringer i den takt vores økonomi tillader dette. Derudover har 
selvstyret skabt et væsentligt større engagement, ansvarlighed og tilfredshed omkring benyttelsen af 
idrætsfaciliteterne, ligesom det har været med til at skabe bedre selvstændige rammer for 
foreningens aktiviteter. 
 
Der er ingen tvivl om, at selvstyret har vist, at det frivillige foreningsliv/den selvejende institution 
har formået, at få væsentligt mere ud af de ressourcer, det offentlige stiller til rådighed til driften af 
offentlige anlæg. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

Målsætning 
 
Som nævnt i indledningen er meningen med rapporten hele tiden at være på forkant med de ønsker 
og behov, som de enkelte afdelinger har til faciliteter i idrætsforeningen. Men herudover er det et 
ønske, at idrætscentret til stadighed vil være et samlingssted for lokalsamfundets borgere. 
 
Det handler om, at vi i idrætsforeningen ønsker at skabe flest mulige aktiviteter, sammenhold og 
sundhed til gavn for rigtig mange mennesker i lokalområdet. 
 
Der er ingen tvivl om, at det ændrede fritidsmønster i befolkningen vil øge behovet for samvær i 
fritiden. Derfor er det vigtigt, at vi i idrætsforeningen tænker fremad, således at vi til stadighed er 
parat til at tilbyde lokalsamfundets borgere en aktiv og indholdsrig fritid. 
 
Initiativer gør det imidlertid ikke alene. Derfor er det af afgørende betydning, at man har Odense 
Kommunes politikere som konstruktive samarbejdspartnere i et sådan forløb, idet øgede faciliteter 
stiller krav til såvel økonomi som samarbejde. 
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Afdelingerne i TPI 
 
Tarup-Paarup Idrætsforening består af 8 selvstændige afdelinger. Hver afdeling har deres egne 
vedtægter, bestyrelse og økonomi. 
 
Formændene fra hver afdeling samt et forretningsudvalg på tre medlemmer udgør hovedbestyrelsen 
i foreningen. 
 
 

1. Badmintonafdelingen 
 
Afdelingen har i en periode haft tilbagegang i medlemstallet, men heldigvis er der p.t. en større 
fremgang i ungdomsafdelingen. Afdelingen har med udgangen af 2019, 179 medlemmer. 
 
Eksisterende faciliteter 
Afdelingen benytter såvel Paarup-Hallen som Paarup-Annekshal til træning, afvikling af 
turneringskampe og stævner. 
 
Her og nu behov 
Hvis afdelingen havde mulighed for flere haltimer, kunne man tilbyde flere træningstimer end 
tilfældet er i dag. Afdelingen kunne også udvikle sig mere med nye tiltag. Der er i dag ikke 
mulighed for at tilbyde optimale træningsforhold. Afdelingen ville gerne kunne tilbyde 
forældretræning, badmintonfitness, motions- og veterantræning en aften om ugen, men på grund af 
manglende halkapacitet, kan dette ikke lade sig gøre. På nuværende tidspunkt, har afdelingen behov 
for yderligere 480 timer i en ny hal. 
 
 

2. Fodboldafdelingen 
 
Fodboldafdelingen har i forbindelse med udbygningen af Villestoftekvarteret, Paarup-Have og 
Bækkelunds Have oplevet en enorm medlemstilgang, specielt blandt de yngste. 
Afdelingen har med udgangen af 2019, 713 medlemmer. Heraf er de 298 under 12 år. Af de 713 
medlemmer udgør pigespillere alene de 141. Der er i dag 20 elleve-mandshold, 12 otte-mandshold, 
16 fem-mandshold og 12 tre-mandshold. 
 
Herudover råder foreningen over 3 elleve-mandshold og 2 otte-mandshold i holdsamarbejdet 
Odense Q.  
Udover idrætsforeningens egne medlemmer træner 5 hold fra Odense Q på anlægget. 
 
Eksisterende faciliteter 
I Paarup-Parken råder fodboldafdelingen over 6 træningsbaner, 1 kunstgræsbane samt 
opvisningsbanen ved Paarup Skole. 
Udover spillet på kunstgræsbanen benyttes Paarup-Annekshal til indendørs fodboldtræning i 
vintersæsonen for ungdomsspillerne. Paarup-Hallerne benyttes desuden to weekends om året til 
afvikling af et stort indefodboldstævne.  
Afdelingen opførte for en del år siden en midlertidig pavillon til løsning af pladsproblemerne. 
Pavillonen indeholder to omklædningsrum, to baderum samt nogle depotrum. Den er imidlertid ved 
at gå i forrådnelse, hvilket resulterer i mange omkostninger til udskiftning af gulve, vinduer og 
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vægge. Udover denne pavillon råder fodboldafdelingen over endnu en pavillon, der fungerer som 
kontor, mødelokale mm.  
 
I forbindelse med opførelsen af endnu en hal med tilhørende bade- og omklædningsfaciliteter, skal 
disse pavilloner fjernes. 
 
Her og nu behov   
Fodboldafdelingen har et stort behov for flere bade-, omklædnings-, depot- og mødefaciliteter. 
Vi er ikke i dag i stand til at tilbyde optimale faciliteter, idet en stor del af medlemsskaren er pige- 
eller damespillere. Det kræver i sagens natur flere adskilte bade- og omklædningsfaciliteter, som 
ikke kan tilbydes i dag. Samtidig er det kun et spørgsmål om meget kort tid, før råd har ødelagt de 
to bade- og omklædningsrum i pavillonen. Når det sker, har vi ikke noget alternativ til erstatning af 
disse. 
 
Hos mange medlemmer, ledere og trænere er der et stærkt behov og ønske om et værested. Et 
værested, som primært kunne benyttes af ungdomsafdelingen, så der kan skabes aktiviteter efter 
dagens træning. 
 
Også fodboldafdelingen går stærkt ind for opførelsen af yderligere en træningshal, så man i langt 
højere grad kunne tilgodeses med yderligere haltimer. Som det er i dag, er det først og fremmest de 
indendørs idrætsgrene, der prioriteres højest ved tildeling af timer i hallerne. Afdelingen har p.t. 
behov for yderligere 300 timer i en hal III. 
 
Udover lokalefaciliteter har afdelingen et akut behov for yderligere udendørsfaciliteter. Dette behov 
ønsker fodboldafdelingen dækket ved anlæg af endnu en kunstgræsbane på arealet ved siden af en 
hal III. Benyttelsen af den nuværende kunstgræsbane er meget høj, sammenlignet med andre 
tilsvarende klubber. 
 
I fodboldafdelingen er et af de nye tiltag fodbold Fitness. Et tiltag, der appellerer til personer med 
behov for fysisk aktivitet i et alternativt format. 
 
 

3. Fodbold Old Boys Afdelingen  
 
Afdelingen er med sine 80 medlemmer en af TPI´s mindste afdelinger. 
 
Eksisterende faciliteter 
Afdelingen råder over en træningsbane og et mindre klubhus i Skovløkken. 
Afdelingen afvikler sine turneringskampe i Old Boys, veteran, superveteran og masters på anlægget 
i Paarup-Parken. 
 
Her og nu behov 
Afdelingen har, som den øvrige fodboldafdeling behov for flere bade- og omklædningsfaciliteter i 
Paarup-Parken.  
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4. Gymnastikafdelingen  
 
Gymnastikafdelingen er en af de største afdelinger i idrætsforeningen og har med udgangen af 
2019, 785 medlemmer. 
 
Eksisterende faciliteter 
Gymnastikafdelingen benytter både Paarup-Hallen og Paarup-Annekshal samt gymnastiksalene på 
Paarup Skole og Tarup Skole. Herudover anvender man gymnastiksalen i Odense Idrætshal. 
 
Her og nu behov 
Det er et håb for afdelingen, at der arbejdes på etablering af yderligere en træningshal med bade- og 
omklædningsfaciliteter. Gymnastikafdelingen har i øjeblikket et stærkt behov for yderligere 20-25 
haltimer om ugen. 
Afdelingen startede i efteråret 2017 et begynderspringerhold i gymnastiksalen på Tarup Skole. Det 
var det eneste sted, hvor afdelingen kunne få timer. Interessen var enorm, så holdet måtte hurtigt 
lukke ned for flere tilmeldinger. Det optimale ville være, at holdet kunne træne i Paaruphallerne, 
hvor der er større mulighed for flere spændende redskaber. 
Afdelingen vil utrolig gerne videreudvikle deres springhold. Det kan kun lade sig gøre, hvis man i 
en ny hal etablerer en springgrav, som man har det i Odense Idrætshal. 
Gymnastikafdelingen håber på, i forbindelse med opførelsen af en hal III, at kunne etablere nogle 
weekend-familiehold med forskellige former for træning for hele familien. 
 

 
5. Håndboldafdelingen  
 
Håndboldafdelingen har p.t. 444 medlemmer. Det svare til en stigning på ca. 40 % i forhold til 
rapporten fra 2017. 
 
Eksisterende faciliteter 
Håndboldafdelingen benytter både Paarup-hallen og Paarup-Annekshal i forbindelse med træning 
og afvikling af turneringskampe. I indeværende sæson har afdelingen søgt om ekstra træningstid i 
6-7 forskellige haller i byen. Det er imidlertid ikke lykkedes. Derfor har det skabt et endnu større 
pres på Paarup-Hallerne, og har forringet mulighederne for at tilbyde medlemmerne tilfredsstillende 
træningstid.  
 
Om sommeren anvendes de 2 strandhåndboldbaner til både træning og kampe.  
 
Her og nu behov 
Det er et stort ønske, at afdelingen tilgodeses med endnu en træningshal. Man vil hermed kunne 
tilbyde træning flere gange om ugen i egne faciliteter. Som det er i dag, må nogle medlemmer nøjes 
med træning én gang om ugen, idet der ikke er flere timer til rådighed i hallerne. Med en hal mere 
ville afdelingen kunne udvikle sig med nye tiltag.  
Håndboldafdelingen vil gerne tilbyde håndboldfitness (øge sundheden for flere). Et initiativ, som 
understøttes af DGI, men som ikke er muligt, idet de nuværende haller er booket helt op. 
Herudover har det længe været et ønske i håndboldafdelingen, at man kunne oprette et ”lykkeliga” 
hold for børn med f.eks. Downs syndrom. Det er et landsdækkende initiativ som vi meget gerne vil 
støtte op om i Tarup-Paarup Idrætsforening. 
Afdelingen har på nuværende tidspunkt behov for yderligere 825 timer i en hal III. 
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6. Motionsafdelingen  
 
Motionsafdelingen har i dag af 154 medlemmer. Foruden petanque og stavgang, tilbyder afdelingen 
løb for motionister. Løbeafdelingen er startet op i slutningen af 2015 og tæller p.t. 75 medlemmer. 
Afdelingen kan som noget nyt, også tilbyde Krolf. 
 
Eksisterende faciliteter 
Afdelingen råder over et lille klubhus på vores fodboldanlæg samt 4 petanquebaner. 
I vintersæsonen spiller man petanque på Højstrupskolen. Fremmødet er ikke så stort, idet der er 
meget mørkt omkring skolen. 
 
Her og nu behov 
Ved opførelse af en ny hal, vil man kunne samle afdelingens aktiviteter og udvide med nye tiltag.  
Opstarten af løbeafdelingen har gjort bade- og omklædningsfaciliteterne endnu mere påkrævede. 
 
 

7. Tennisafdelingen 
 
Tennisafdelingen er igen på vej frem medlemsmæssigt efter nogle år med tilbagegang. 
Afdelingen tæller p.t. ca. 200 medlemmer. 
 
Eksisterende faciliteter 
Afdelingen råder over 2 baner og et mindre klubhus på Rugårdsvej. I Paarup-Parken råder man over 
4 grusbaner og et mindre klubhus. 
Om vinteren spiller afdelingen tennis i Marienlystcentret samt soft-tennis i Paarup-Annekshal. 
I afdelingen arbejder man i øjeblikket på etablering af to Padeltennisbaner. 
 
Her og nu behov 
Ved opførelse af endnu en træningshal, vil afdelingen kunne tilgodeses med flere haltimer til soft-
tennis. 
 
 

8. E-Sport 
 
Afdelingen for E-Sport er den nyeste afdeling i Tarup-Paarup Idrætsforening. 
Afdelingen tæller 27 medlemmer. 
 
Eksisterende faciliteter 
Afdelingen har til huse i den tidligere inspektørbolig til Paarup-Hallen. 
 
Her og nu behov 
Indtil videre kan afdelingen klare sig med de nuværende lokaliteter. 
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Facilitetsbehov 

 
Som det fremgår af de enkelte afdelingers ønsker og behov, så har udbygningen af Odense Nord-
vest kvarteret sammenholdt med ændringerne i befolkningsmønsteret betydet, at idrætsforeningens 
bestående rammer er for små til at kunne tilbyde flere beboere i lokalsamfundet en god og 
indholdsrig fritid i idrætsforeningen. 
 
Den største udfordring ligger i lokalefaciliteterne. De indendørs idrætsgrene har behov for bedre 
træningsfaciliteter. Flere afdelinger er ikke i stand til at tage imod nye medlemmer, idet faciliteterne 
ikke kan rumme flere.  
Som det er i dag, må enkelte af vore afdelinger leje sig ind i gymnastiksale og andre idrætshaller i 
byen for at kunne tilbyde træning mere end én gang om ugen. En yderligere træningshal vil kunne 
afhjælpe dette problem, samtidig med, at andre foreninger kan få gavn af de frigivne timer andre 
steder i byen. 
 
Når der tales om træningsfaciliteter, dækker dette ikke alene halkapacitet, men i lige så høj 
grad bade- og omklædningsfaciliteter samt klublokaler. 
 
Den optimale løsning vil derfor være opførelsen af en hal III af samme størrelse som den 
nuværende annekshal. 
Tilgangen af medlemmer i de forskellige afdelinger har medført, at vore bade- og 
omklædningsfaciliteter langt fra slår til. Derfor er der behov for 10 nye bade- og omklædningsrum. 
Det er en forøgelse på 8 rum i forhold til afdelingernes nuværende faciliteter. 
Herudover er der behov for yderligere depotrum, mødelokaler samt kontorer. 
 
Paarup Skole 
Ikke alene idrætsforeningen ser et stort potentiale i endnu en træningshal, også Paarup Skole har et 
stort ønske om endnu en mulighed for benyttelse af halfaciliteter set i sammenhæng med den 
udvidede skoledag.  
Paarup Skole, der er en af Odenses største skoler, benytter Paarup-Hallen i tidsrummet 8.00 til 
15.00 hver dag. Derudover lejer skolen sig ind i Paarup Annekshal i formiddagstimerne på dage, 
hvor hallen ikke er udlejet.  
Skolen bakker voldsomt op omkring endnu en hal, idet man har behov for endnu flere timer 
indendørs. 
Vi har i mange år haft et upåklageligt samarbejde med Paarup Skole, der har resulteret i mange 
fællesarrangementer, så som træner- og lederudannelser. Et partnerskab, som vi vil kunne udbygge 
gennem yderligere faciliteter.  
 
Yderligere afdelinger 
I idrætsforeningen modtager vi jævnligt forespørgsel om muligheden for etablering af yderligere 
afdelinger, indenfor andre idrætsgrene. Vi må desværre sige nej til sådanne initiativer på grund af 
de nuværende faciliteter. Med opførelse af endnu en træningshal vil man imidlertid være i stand til 
at efterkomme sådanne ønsker, samtidig med at foreningens og skolens behov bliver dækket. 
Der har således været forespørgsel om oprettelse af en afdeling for basketball samt volleyball, men 
på grund af manglende halkapacitet, har vi måttet takke nej.  
 
Noget kunne tyde på, at vore problemer med at skaffe bedre faciliteter ikke bliver mindre i 
fremtiden.  
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Nedrivningen af det gamle militærdepot ved Rismarksvej er i fuld gang, og i løbet af de næste 5 år, 
vil der i området blive opført 400 nye boliger. 
En del af disse beboere vil uden tvivl benytte vore foreningstilbud, idet det er den eneste mulighed i 
nærområdet. 
 
 

Timebehov 
 
I forbindelse med revisionen af denne rapport har vi bedt de enkelte afdelinger om at tilkendegive, 
hvor stort behovet er for yderligere timer på nuværende tidspunkt. Heri er også indregnet skolens 
behov for yderligere haltimer. Behovet ligger imellem 2.500 og 3.000 timer årligt. Der er i den 
forbindelse ikke regnet med timer til nystartede afdelinger. 
 
Parkeringsfaciliteter 
De mange medlemmer og øvrige organisationer/foreninger, der besøger vores idrætsanlæg 
medfører, at vi ofte er i bekneb for parkeringsfaciliteter. De nuværende faciliteter er langt fra 
tilstrækkelige, hvilket betyder, at vi ofte blokerer trafikken på Paarupvej. Hvis skiltningen og 
belysningsforholdene på parkeringspladsen ved tennisanlægget på Vintermosevej forbedres vil vi 
være i stand til at tilbyde yderligere 50 parkeringspladser.  
Herudover er det planen, at etablere parkeringspladser på grusbanen mellem tennisanlægget og 
Paarup-Hallen. En sådan løsning kræver, at der etableres en tilkørselsrampe fra den øvre 
parkeringsplads foran Paarup-Hallen. 
En sådan rampe vil skønsmæssigt kunne etableres for kr. 100.000,00, og give yderligere 75 
parkeringspladser.  
 
Tegninger 
Med hjælp fra Arkitektfirmaet SYD CONSULT har vi udarbejdet tegninger til en yderligere 
træningshal samt bade- og omklædningsfaciliteter mm. 
 
Herudover er der arbejdet med en udvidelse af køkken-faciliteterne samt en løsning af problemerne 
med adgangsforhold for handicappede til Paarup-Hallen. 
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Økonomi 
 
De ønskede udvidelser af hal-, bade- og omklædningsfaciliteter stiller krav om yderligere 
finansiering. Denne finansiering tænkes tilvejebragt således: 
 
Hal-, bade- og omklædningsfaciliteter:   
En udvidelse af hal-, bade- og omklædningsfaciliteter forventes gennemført med den selvejende 
institution Paarup-Annekshal som bygherre. 
Den selvejende institution har i øjeblikket en egenkapital på godt 4 mio. kroner. 
Heraf vil institutionen kunne anvende godt 2 mio. kroner til finansiering af byggeriet. 
 
Anlægsbudgettet, der er udarbejdet af et byggefirma i samarbejde med Arkitektfirmaet Syd Consult, 
forventes at udgøre godt 23 mio. kroner. 
 

Byggeomkostninger 
 
Hal III 
1103 m2 á kr. 6.150,00 .......................................................................................................  6.783,450 
Omklædningsrum, depot og toiletter mellem hal II og hal III 
253 m2 á kr. 10.100,00 .......................................................................................................  2.555.300 
Omklædningsrum, depot og gang ved gavlen til hal II og hal III 
530m2 á kr. 9.650,00 ..........................................................................................................  5.111.400 
Depot, kontor, fysioterapi og trænerboks mod hal I 
211 m2 á kr. 10.100,00 .......................................................................................................  2.131.100 
 16.584.350 
 
Moms – 25 %  .....................................................................................................................  4.146.087 
 20.730.437 
 
Rådgiverhonorar - 5 % af anlægssummen ..........................................................................  1.050,000 
Uforudsete udgifter – 7,5 % af anlægssummen ..................................................................  1.575.000 
I alt 23.355.000 
 
Paarup Annekshal er fra starten finansieret med et 30-årigt kreditforeningslån. Dette lån er betalt ud 
ved udgangen af marts måned 2020. 
Finansieringen af det nye byggeri vil give nogle udfordringer, idet kreditforeningen ”kun” vil 
finansiere imod en kommunegaranti og med et 20-årigt lån. 
 
 

Finansieringsplan 
 
Kreditforeningslån 20 år  ....................................................................................................  12.000.000 
Anlægslån Odense Kommune .............................................................................................  9.000.000 
Egenfinansiering .................................................................................................................  2.355.000 
 
 23.355.000 
 
Der er regnet med et obligationslån i kreditforeningen på 1,5 % og med en løbetid på 20 år. 
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I budgettet er der regnet med et anlægstilskud eller et rente- og afdragsfrit lån fra Odense 
Kommune. 
 

Driftsbudget 
Indtægter til driften af faciliteterne skal for en dels vedkommende tilvejebringes i form af 
brugerbetaling som følge af en forventet udvidelse af aktivitetsniveauet i hallerne. 
 
Herudover forventes Odense Kommune at bidrage til finansieringen af driften i form af et forøget 
driftstilskud. 
 
Driftsbudgettet kan opstilles således: 
 
Indtægter 
Lejeindtægter ......................................................................................................................  320.000 
Udgifter 
Driftsudgifter (se note) ........................................................................................................  -555.000 
 
Resultat før finansiering -235.000 
 
Ydelser kreditforeningen .....................................................................................................  -922.000 
 
Forventet resultat før kommunalt tilskud -1.157.000 
 
Hvis man herefter modregner det årlige tilskud i Anneks-hallen til betaling af ydelsen på 
kreditforeningslånet – kr. 375.000, så bliver det nye tilskud kr. 782.000. 
 
 

Note: 
Driftsudgifterne er budgetteret således: 
 
Tilsyn ..................................................................................................................................  25.000 
Elektricitet ...........................................................................................................................  75.000 
Opvarmning ........................................................................................................................  90.000 
Vand ....................................................................................................................................  20.000 
Renholdelse .........................................................................................................................  170.000 
Forsikringer .........................................................................................................................  35.000 
Vedligeholdelse ...................................................................................................................  75.000 
Mindre anskaffelser.............................................................................................................  30.000 
Diverse ................................................................................................................................  35.000 
I alt  555.000 
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Selvstyret 

 
Siden 1. januar 1993 har idrætsforeningen haft selvstyre med driften af Paarup-Hallen og de 
omkringliggende faciliteter. I begyndelsen var der tale om et forsøg, men pr. 1. januar 1998 blev 
forsøget med selvstyret gjort permanent efter anmodning fra idrætsforeningen.  
 
Det er hovedbestyrelsens opfattelse at dette selvstyre skal fortsætte uændret. 
Det er der flere grunde til. Dels har foreningen igennem selvstyret fået det overordnede ansvar for 
de økonomiske dispositioner, der føres ud i livet. Dels har foreningen igennem selvstyret fået 
etableret et ualmindeligt godt og frugtbart samarbejde med de kommunale myndigheder til gavn for 
medlemskredsen i foreningen samt øvrige brugere af faciliteterne. 
 
Driften af selvstyret er lagt i hænderne på bestyrelsen for den selvejende institution Paarup-
Annekshal, hvilket betyder, at der ikke er nogen økonomisk sammenblanding med TPI´s 
idrætsforeninger. Ligesom der ikke er nogen økonomisk sammenhæng imellem selvstyret med 
Paarup-Hallen og den selvejende institution Paarup-Annekshal.   
 
Som det fremgår af de udarbejdede tegninger, har arkitekten foreslået en tiltrængt udvidelse af 
køkkenfaciliteterne samt etablering af handicapfaciliteter i form af en elevator ved Paarup-Hallens 
indgang.  
 
Anlægsinvesteringerne i forbindelse med disse faciliteter forventes at udgøre ca. 2,3 mio. kroner. 
Penge som vi håber, at Odense Kommune vil bidrage med, da de indgår i Selvstyret med Paarup-
Hallen. 
 
Parkeringsfaciliteter 
I forbindelse med løsningen af problematikken omkring parkeringsforholdene, forsøger foreningen 
at tilvejebringe fondsmidler til forbedring af belysningsforholdene, ligesom det vil være muligt at 
søge Bydelspuljen i Odense Kommune. 
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Konklusion 
 
Sammenfattende kan man af rapporten drage følgende konklusioner: 
 
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt for mange af vore borgere i lokalsamfundet at få 
tilfredsstillet deres behov for kultur- og fritidsliv i foreningen. Vi kan simpelthen ikke tilbyde de 
nødvendige rammer med hensyn til idræt og socialt samvær. 
 
Med de mange tilflyttere til lokalområdet, og faren for at ”tabe” mange af områdets unge 
mennesker, er det derfor nødvendigt, at man forsøger at skabe bedre faciliteter til dem. 
 
Det vil sige, at vi i tæt samarbejde med Odense Kommune forsøger at lave en plan for en snarlig 
udvidelse af vore lokalefaciliteter.  
Øgede aktiviteter på fodboldbanerne vil stille krav om yderligere bade- og omklædningsfaciliteter. 
Dette sammenholdt med at indendørsidrætsgrenene for øjeblikket har for dårlige muligheder for at 
dyrke deres idræt og dermed kammeratskabet. 
 
 
 
 
Denne rapport er udarbejdet af: 
Formand for Selvstyret med Paarup-Hallen og den Selvejende institution Paarup-Annekshal Steen 
W. Jørgensen i samarbejde med visionsudvalget, foreningens hovedbestyrelse og Arkitektfirmaet 
SYD CONSULT v. Peter Rask 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


