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   Man kan anskue Sport  
   & Event Park Esbjerg  
	 	 	 SEPE)	på	flere	måder.		
    
	 	 	 Vi	er	en	offentlig	virk-	
   somhed, der driver  
   Esbjerg Kommunes  
   idrætsanlæg og skaber  
   rammer, så over to  
   millioner borgere og  
   idrætsudøvere hvert år  
               kan få oplevelser , 
   glæde ved at bevæge  
   sig og ved at deltage i 
et fællesskab. Vi er også en yderst aktiv medspiller 
i at nå målene i kommunens overordnede strategi, 
Vision 2025, og at realisere den politik for Fritids- 
og Idrætsliv, der er under forberedelse og i 2020 
forlader startblokken. 

SEPE er forbundet med de store publikumssports-
grene, fodbold, håndbold og ishockey, men vi 
spiller også i bredden og er villige til at påtage os 
en samfundsmæssig og social rolle. 

Kig på listen over gennemførte arrangementer i 
2019 i denne årsrapport og få et indtryk af, at også 
sårbare og udsatte grupper inviteres inden for til 
arrangementer. Vi ønsker at være der for alle.  

Akkurat som, at vi får besøg af andre kommuner, 
der er interesserede i, hvordan vi gør det i Esbjerg, 
lader SEPE sig inspirere i ind- og udland. Lad mig 
nævne et par eksempler: 

• Vi har besøgt den multikulturelle bydel i 
Hamborg, Wilhelmsburg, hvor man har for-
mået at aktivere indbyggere fra mange lande 
ved at give dem nem adgang til at benytte 
idrætsanlæg, hvad enten de er medlemmer af 
en forening eller ej. Wilhelmsburger Inselpark 
er grænseløs udfoldelse og livsglæde.  
Vi lader os også inspirere af andre i bestræbel-
serne på at udvikle vores anlæg.
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• Tre testfamilier fra Esbjerg har været i Tysk-
land for at være med til at udvælge de to nye 
vandrutsjebaner, der vil blive installeret i 
Svømmestadion Danmark og skal appellere 
til ikke kun vandglade borgere, men også til 
de turister, der hvert år besøger os.    

Foreningsidrætten og samarbejdet med de mange 
foreninger i kommunen er fortsat en bærende 
søjle for SEPE, og vi udbetalte i fjor over 900.000 kr. 
til foreninger, der har ydet uvurderlig hjælp ved 
store arrangementer. 

Men der er også megatrends i retning af at dyrke 
idræt og bevægelse under andre former. Dem skal 
vi være i stand til at gribe. 

Selv om vi ikke har monitorering og tæller brugen 
af samtlige anlæg endnu, er jeg overbevist om, at 
vi	kan	finde	haller	og	baner,	når	det	passer	ind	i	
borgeres behov for selvorganiseret idræt. 

Vi skal forsøge at stille faciliteter til rådighed, når 
folk har brug for dem.     

Som formand glæder det mig, at medarbejder- og 
brugertilfredsheden i SEPE i 2019 nåede nye høj-
der. Medarbejdere, der trives i jobbet og er stolte af 
deres arbejdsplads, har bedre forudsætninger for 
at skabe oplevelser for andre. Og glade brugere er 
et vigtigt brændstof for dem, når de løber de ekstra 
meter for at få det hele til at lykkes.  

Tillad mig afslutningsvis at se fremad:  
Jeg glæder mig personligt helt vildt til at indvie de 
to nye vandrutsjebaner i Svømmestadion Dan-
mark til sommer.  

Kim Nikolajsen 
Formand 
Sport & Event Park Esbjerg

Årsrapport 
2019Forord
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Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) driver og ud-
vikler	moderne	og	fleksible	faciliteter,	der	skaber	
en aktiv livsstil, oplevelser og glæde for borgerne 
i Esbjerg Kommune. SEPEs idrætsanlæg er plac-
eret i Esbjerg og Bramming og benyttes af folke- 
oplysende foreninger, professionelle sportsklub-
ber og motionister samt et stigende antal borgere, 
der foretrækker selvorganiseret idræt. 

De	fire	professionelle	klubber,	Team	Esbjerg	Elite	
Håndbold, Ribe Esbjerg HH, Esbjerg fB og Esbjerg 
Energy, er store brugere, især på Gl. Vardevej. 

Ønsker og krav til klubber og forbund inden for 
topidræt skærpes konstant, og det samme gør 
klubbernes krav til faciliteter på højt niveau. 

Vi har et meget tæt samarbejde med de nævnte 
klubber i forhold til at skabe optimale betingelser 
og	at	profilere	byen	udadtil.	

Selvorganiseret idræt i Danmark bliver stadig mere 
udbredt især blandt voksne udøvere. 

Idrættens Analyseinstitut (Idan), der er nedsat af 
Kulturministeriet,	har	lavet	flere	undersøgelser,	
der viser, at en stigende del af den voksne be-
folkning dyrker idræt, hvor man selv organiserer 
det og betaler for brugen af faciliteter. 

Det er en balance at skabe rammer for denne vok-
sende gruppe ved siden af foreningsidrætten. 

Det er afgørende for SEPEs økonomi at skabe 
indtægter ved egne arrangementer, som kan sup-
plere det kommunale tilskud til driften. 

Nye initiativer foregår ofte i partnerskab med 
kommunens foreninger og andre aktører.  
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En omlægning af forvaltningerne i Esbjerg Kom-
mune indebærer, at fritidsområdet nu hører under 
Sundhed & Omsorg. 

I forhold til at aktivere og forebygge sygdomme 
hos ældre medborgere ser vi gode synergier til 
forvaltningen, og vi føler os overbeviste om, at vi 
vil få et godt samarbejde.

Selvorganiseret idræt i 
Danmark bliver stadig mere 
udbredt især blandt voksne 
udøvere

Rundt 
om 2019Året der gik

Økonomi
2019 har været et tilfredsstillende år. Udgifter er 
enten	under	eller	som	budgetteret	og	flere	af	vores	
aktiviteter, herunder egne events, har bidraget 
positivt på indtægtssiden. 

Indtægter i Svømmestadion Danmark når vores 
forventninger, og er bedre end de foregående år.  

I	2019	havde	vi	budgetteret	med	flere	projekter,	
som	vi	desværre	ikke	nåede	af	flere	årsager.	Pen-
gene er disponeret i egenkapitalen og projekterne 
vil blive udført det kommende år. 

Årsrapport 2019



Løbet kan få voksne mænd
til at græde af fortvivlelse.
Den gamle kliché om blod,
sved og tårer udleves om
noget sted her.

I forhold til at aktivere og 
forebygge sygdomme hos 
ældre medborgere ser vi 
gode synergier til 
forvaltningen 
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Med- 
arbedere

Trivslen er høj – og min leder forstår mig
SEPE scorer højt i medarbejdertilfredshed, viser en 
helt ny undersøgelse. 
Den nærmeste leder giver ofte anledning til pro-
blemer med trivslen på arbejdspladser, men her 
uddeler SEPE-medarbejderne topkarakterer med 
100 procent tilfredshed. 

De ved, på hvilke områder de skal udvikle sig, og de 
føler, at deres arbejde bliver anerkendt og påskøn-
net. Derudover lytter lederen, når der er problemer, 
og forholdet til den nærmeste leder er i det hele ta-
get godt. Samme score opnår SEPEs ledelse, når det 
gælder	evnen	til	at	træffe	de	rigtige	beslutninger.						

Af SEPEs vision fremgår det, at man ønsker at 
tiltrække og udvikle dynamiske medarbejdere, der 
skaber unikke oplevelser for kunder og brugere. 
Undersøgelsen viser, at det i udtalt grad er lykke-
des. 

Selv om arbejdstempoet til tider er højt, ligger 
trivslen i top, og 98 procent af medarbejderne er 
stolte af deres arbejdsplads mod 94 procent året 
før. 96 procent vil anbefale en god ven at søge 
stilling i SEPE, også en stigning. 

SEPE har i alt ca. 125 medarbejdere på lønningsli-
sten, heraf 55 fastansatte. De øvrige er timelønne-
de.

Fremtiden skal være endnu mere røgfri
SEPE har indgået en aftale med Esbjerg Kommu-
ne og Kræftens Bekæmpelse om at være partner 
i Røgfri Fremtid og bakke op om Røgfri Fremtids 
vision om et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger 
eller bliver udsat for tobaksrøg.

Som partner i Røgfri Fremtid støtter vi Røgfri 
Fremtids hovedbudskaber:

• Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, 
og sammen tager vi ansvar for, at det bliver 
muligt.

• Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor 
flere	børn	og	unge	får	bedre	muligheder	for	at	
skabe sig et sundt og godt liv.

• Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre 
bliver syge af tobaksrøg.

Som led i partnerskabet skal vi udarbejde hand-
leplaner i samarbejde med Sundhed & Omsorg. 
SEPE har allerede en rygepolitik, som både gælder 
medarbejdere, kunder og brugere. 

Vi støtter Røgfri Fremtids 
hovedbudskaber

Medarbejdertilfredshed 
i fokus 
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Lokalt
SEPE samarbejder med foreninger i enten partner-
skaber eller på anden vis om arrangementer og 
events, som kan skabe indtægter til både klubber 
og SEPE. 

Ligeledes er et godt og tæt samarbejde med Esbjerg 
Kommunes Eventsekretariat om at udvikle og 
trække større events til området særdeles succes-
fuldt. 

Af lokale institutioner og foreninger, vi har særlige 
samarbejdsrelationer med, kan nævnes: 

• Musikhuset Esbjerg 
• Tobakken 
• Esbjerg Recovery Bulls 
• Esbjerg Atletik og Motion  
• Jobcenter Esbjerg  
• Aktiv Fritid 
• SAT	træning	(offshore	træning)	
• SGI Håndbold 
• Esbjerg Skøjte-Klub  
• Esbjerg Ishockey Klub 
• ESG Badminton  
• FC King George  
• Esbjerg Sharks FC  
• Omnes Esport  
• Lords Assembly Esbjerg  
• Bramming Ju-Jutsu Klub  
• SAMS Esbjerg  
• Team Rynkeby Vestjylland  
• Esbjerg Sports College  
• Ejer- og Grundejerforeningen Tovværket  
• Esbjerg Energy Lounge  
• Ejerforeningen Esbjerg Stadion  
• Meet and More (erhvervsturisme via Business 

Esbjerg)  

Foreninger henter næsten en million til 
klubarbejdet
En række foreninger hjælper med det praktiske 
ved større events mod betaling. SEPE har et højt 
aktivitetsniveau og kan kun gennemføre større 
arrangementer ved medvirken af samarbejdspart-
nere og foreninger. 

Det er med stor glæde, at vi i 2019 har kunnet 
bidrage til økonomien i foreningslivet og udbetale 
910.000 kroner til foreninger, der har stillet ar-
bejdskraft til rådighed og forhåbentlig haft glæde 
af at medvirke ved velgennemførte arrangementer 
og events. 

Nationalt
SEPE er i netværk med alle store idrætsanlæg i 
Jylland og på Fyn, som samles to-tre gange om året 
og udveksler erfaringer. 

SEPE har gode relationer til Team Danmark, Idræt-
tens Analyseinstitut (Idan) og Lokale- og Anlægs-
fonden (LOA). 

Via repræsentation i bestyrelsen for IFFD (Idræts- 
og Fritids Faciliteter i Danmark) har vi opbygget 
et stort og godt netværk til både kommuner og 
faciliteter landet over. 

Partner-
skaber

Det er med stor glæde, at 
vi i 2019 har kunnet bidrage 
til økonomien i forenings-
livet og udbetale 910.000 
kroner til foreninger

Partnerskaber og 
netværk 
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En række foreninger hjælper 
med det praktiske ved større 
events mod betaling
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Faciliteter
SEPEs idrætsanlæg og bygningsmasse er som hel-
hed i god form og har et meget beskedent efter-
slæb hvad angår vedligeholdelse. 

Vi er i øjeblikket i gang med at renovere klubhuset 
på Gl. Vardevej 88, som benyttes af EfB’s amatøraf-
deling. Arbejdet med omklædningsrum og uden-
omsarealer er gennemført - kælder og cafeteria er 
det næste der står for tur.

Blue Water Arena har været plaget af rust og fugles 
efterladenskaber	i	flere	år,	og	det	er	nu	under	
udbedring i samarbejde med Esbjerg Kommunes 
Byggeafdeling. 

Vi har sammen med Esbjerg Kommunes Ejen-
domsafdeling og Rambøll lavet et udbud, der 
er	vundet	af	firmaet	Jensen	&	Jensen,	som	det	
kommende år skal stå for et større arbejde med at 
pakke de 64 spær ind, så de kommer i ly for vejr, 
vind og fugle, og nye skader forebygges. 

Esbjergs nye isarena har vist sit værd 
Esbjerg Energy, Esbjerg IK og Esbjerg Skøjte-Klub 
har som de sidste af de store idrætsgrene fået mo-
derne og tidssvarende faciliteter at udfolde sig i. 
Den nye isarena til knap 70 millioner kroner blev 
indviet	med	en	DM-kvartfinalekamp	mellem	
Esbjerg Energy og Frederikshavn White Hawks i 
marts og en folkelig åbning, hvor hele byen var 
inviteret, ugen efter.

Som altid ved større byggerier var der travlhed 
blandt håndværkere og SEPEs medarbejdere for 
at blive færdige, men det lykkedes. Esbjerg Energy 
gav ufrivilligt bedre muligheder for at få udført 
den	sidste	finish	på	byggeriet	ved	at	blive	slået	ud	i	
kvartfinalen	i	Metalligaen.	

Isarenaen har for længst stået sin prøve som 
den nye opvisningsarena for ishockeyspillere og 
kunstskøjteløbere. Kapaciteten er på 4.148 tilsku-
ere,	og	fra	den	nye	Energy	Lounge,	finansieret	af	
hovedsageligt lokale fonde, er der adgang til 450 
VIP-pladser på en ny hængetribune. 

Oplevelsen for sponsorer og tilskuere er på et helt 
andet niveau end tidligere. 

”Den Gule Mur”, Esbjerg Energys mest medlevende 
og entusiastiske fans, udgør en vigtig del af stem-
ningen i Granly Hockey Arena. ”Muren” er rykket 
tættere på banen med et meget bedre udsyn, og 
frem for alt bliver modstanderhold i arenaen 
mødt af et anderledes tryk skabt af tilhængere nær 
begivenhederne på isen. 

I samarbejde med Esbjerg Energy og fanklubben 
er stemningstribunen nu pakket ind i bannere, 
så den fremtræder mere helstøbt og med et andet 
udtryk end tidligere. Vi har fundet penge i skøj-
tehalsprojektet, så forbedringerne ikke belaster 
SEPEs økonomi.

Vi har fundet penge i 
skøjtehalsprojektet, så 
forbedringerne ikke be-
laster SEPEs økonomi

Bygninger 
og AnlægRenovering og 

nybyg

Årsrapport 2019
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Atletikfaciliteter i isarenaen
Helt i pagt med, at moderne idrætsanlæg skal være 
mere	fleksible	og	kunne	bruges	af	udøvere	inden	
for	flere	idrætsgrene,	er	der	planer	om	at	give	
atletikudøvere mulighed for indendørs træning i 
isarenaen.

Efter en positiv og konstruktiv dialog med Esbjerg 
Atletik og Motion forventer vi at kunne etablere 
en løbebane bag tilskuerpladserne.

Atletikklubben har også et ønske om at træne høj-
despring i indendørssæsonen og ser tennishallen 
som en god mulighed for at realisere det. 

SEPE har formidlet en kontakt til Esbjerg Tennis 
Klub, der ejer tennishallen, med henblik på at 
finde	en	løsning,	der	vil	sikre	bedre	udnyttelse	af	
faciliteterne.  

Finansieringen af den nye løbebane ventes for-
trinsvis at komme fra fonde. 

Padel – en ny folkesport
Padel, tidligere kendt som padel tennis, stormer 
frem som en populær idræt for danskere – og der-
med også esbjergensere – i mange aldre. 
I grove træk kan det beskrives som 80 procent 
tennis og 20 procent squash, og banen er mindre 
end i tennis. 

Padel kan spilles både indendørs og udendørs hele 
året med to spillere på hver side af nettet. I forhold 
til	tennis	er	spilletiden	langt	mere	effektiv,	for	ba-
nen er mindre, og bolden holdes i spil af væggene 
omkring banen ligesom i squash. 

SEPE har etableret to udendørsbaner i PULS PAR-
KEN	(flexbaneanlægget	på	modsatte	side	af	Gl.	Var-
devej), og i 2020 bygges en ny hal på Gl. Vardevej, 
hvor der ligeledes bliver to indendørs padelbaner. 

Placeringen af de indendørs baner er valgt af to 
grunde. Dels ville den forholdsvis høje hal skæm-
me, hvis den lå tættere på skoven, og dels vil der 
blive synergi med andre indendørs faciliteter, der 
ligger i dette område. 

Udbredelsen af padelsporten foregår i samarbejde 
med Esbjerg Tennis Klub. 

PULS PARKEN
Det	udendørs	anlæg	med	flexfodbold,	padel	og	
motion	i	almindelighed	bruges	flittigt	og	har	fået	
navnet PULS PARKEN. 

.. forventer vi at kunne eta-
blere en løbebane

Bygninger  
og anlægNye faciliteter
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Svømmestadion Danmark vil hitte hos 
børnefamilier
Efter	flere	års	forberedelser	får	Svømmestadion	
Danmark i 2020 to nye, nøje udvalgte vandrutsje- 
baner, der skal give især børnefamilier en helt 
anden oplevelse ved at besøge badelandet. 
Tre testfamilier fra Esbjerg med børn i forskel-
lige aldersklasser var i efteråret 2018 på besøg i 
AquaMagis i Plettenburg ved Köln for at afprøve 
vandparadisets mange underholdende tilbud om 
hurtige ture på enden, bølger, sjov og spas. 

Testfamiliernes rapport havde stor vægt, da SEPE 
skulle	udvælge	de	vandrutsjebaner,	der	i	modifi-
cerede udgaver skal installeres i første halvår af 
2020. Valget er faldet på:

• ”Jump slide” – bygges ved siden af 5 meter-
tårnet i konkurrencebassinet, man lader sig 
”falde” ned i et rutsjebanerør og med 30 km/t 
mærker man adrenalinen pumpe, inden man 
rammer vandet. “Jump slide” er til de lidt 
større børn.

• ”2 Fake Illusion” – en godt 90 meter lang bane, 
hvor man på vejen ned får masser af sanse- 
indtryk	-	lys,	lyd,	videobilleder	af	flere	temaer	
- inden man når vandet. En oplevelse for hele 
familien. 

Sidstnævnte bane kræver størst bygningsmæssige 
ændringer, idet der vil blive bygget et lidt over 
10 meter højt tårn på hjørnet af Gl. Vardevej og 
Grådybet, hvor den nuværende solgård er placeret. 

Tårnet vil udefra blive meget synligt og vil fortælle 
turister og andre, at der inden for foregår noget, 
det kunne være værd at kigge nærmere på. 

Når muren ud mod Grådybet skal gennembrydes 
i løbet af foråret, vil det påvirke driften i få dage, 
men ellers vil arbejdet med at forberede og 
installere de nye vandrutsjebaner foregå uden at 
forstyrre badegæsterne. 

I forbindelse med renoveringen af bølgebassinet 
i december 2019 blev der forberedt installationer 
til vandrutsjebanerne. Den hidtidige bane på 62 
meter fra åbningen i 1996 vil selvfølgelig blive 
bevaret.

I projektet indgår mange ingeniørtimer med 
tegninger samt beregning af statik og andre 
byggetekniske detaljer, inden Esbjerg Kommune 
kunne give en byggetilladelse i begyndelsen af 
2020, og der kunne indhentes tilbud på udførels-
en.  

Svømmestadion Danmark kommer med de nye 
vandrutsjebaner fra samme leverandør som i 
1996, Klarer Freizeitanlagen i Schweiz, fuldt på  
højde med badelande ved vestkysten og satser på 
at hente nogle af de mistede badegæster tilbage 
igen og tiltrække nye, både lokale og udefra. Af de 
årligt 268.000 besøgende er 67.344 turister med 
bopæl mindst 70 kilometer fra Esbjerg. 

Nyt logo
For	at	få	en	skarpere	profil	i	markedsføringen	af	
Svømmestadion Danmark og Esbjerg Spa & Well-
ness er der udarbejdet nye logoer, der fremhæver 
de to faciliteter langt tydelige. Tidligere fremtrådte 
de blot med en tekstbjælke under Sport & Event 
Park Esbjergs overordnede logo.

Tårnet bliver meget synligt 
og vil fortælle turister og 
andre, at der foregår noget, 
det kunne være værd at kig-
ge nærmere på

To nye vand- 
rutsjebaner

Bade- 
sjov
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Bramming Kultur- og Fritidscenter får nyt liv
Indtægterne fra reklameskiltene i Bramming 
Kultur- og Fritidscenter går efter aftale med klub-
berne til en pulje, som skal udvikle faciliteterne i 
centret og skabe liv, så det kommer alle brugere til 
gavn. Skiltepuljen, hvor SEPE også er repræsente-
ret, har senest givet penge til disse tre projekter:

• Børnehjørne i caféen i samarbejde med Bram-
ming IF’s gymnastikafdeling

• Polstring af dele af tribunen i hal 1

• Etablering af klatreområde i hal 1 – en boul-
dervæg som altid kan benyttes

Projekterne	er	finansieret	af	skiltepuljen	og	fonde.	
Projekterne er alle gennemført i et samarbejde 
mellem lokale kræfter og SEPE. 

Gymnastikredskaber i Guldager skal sikres
Gymnastikredskaberne i hal 2 i Guldager er udsat-
te,	fordi	det	ikke	er	muligt	at	aflåse	faciliteterne.	

SEPE har haft møder med brugerformand og gym-
nastikformand	for	at	finde	en	løsning,	så	redska-
berne i løbet af 2020 vil være bedre sikret. 

Hvad der skal til, for at sikre og forbedre facilite-
terne,	udarbejdes	i	2020,	og	så	må	vi	se	om	finan-
sieringen	kan	findes.

Hvis vi skal bibeholde 
denne mulighed, bliver vi 
nødt til at skifte tæppet

På vej mod forlig om kunstgræsbaner i Guld-
ager og Ribe
De to kunstgræsbaner i Ribe og Guldager lever ikke 
op til den kvalitet, Esbjerg Kommune som bygher-
re har kunnet forvente, og i samarbejde med SEPE 
blev det besluttet at indlede en reklamationssag. 

Det ser heldigvis ud til, at der i starten af 2020 kan 
indgås et forlig, som sikrer udbedring. 

En miljøvenlig kunstgræsløsning i Veldtofte
Vinterbanen i Veldtofte med det over 15 år gamle 
tæppe fra banen på Gl. Vardevej er ved at være 
udtjent. Den har tjent som træningsbane for 
fodboldspillerne i den østlige bydel uden ekstern 
finansiering,	og	uden	at	det	kostede	noget	at	be-
nytte den. Hvis vi skal bibeholde denne mulighed, 
bliver vi nødt til at skifte tæppet. 

Vi arbejder i øjeblikket med et projekt, hvor vi vil 
forsøge at udskifte tæppet med et granulatfrit 
alternativ. Dette vil, udover at leve op til evt. skær-
pede miljøkrav, også give en god mulighed for at 
drage erfaringer med granulatfrie baner. 

Finansieringen af en sådan udskiftning er dog 
ikke på plads.

Anlæg og 
faciliteter

Årsrapport 2019
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En mere indbydende Blue Water Dokken
Blue	Water	Dokken	fik	i	2019	en	kærlig	og	tiltrængt	
overhaling. 
Nye komfortable stole af samme type som i Granly 
Hockey Arena, gør det til en fornøjelse at sidde på 
nedere niveau og nyde sporten. 
De	kedelige	grå	betonflader	er	ligeldes	blevet	
forskønnet med store billeder af markante events 
og arrangementer gennem tiderne. 
Der er både billeder fra dengang da hallen endnu 
hed Stadionhallen og fra nyere tid med de mange 
store oplevelser som Blue Water Dokken allerede 
har lagt ”ryg” til.

19

Mere farve og kulør på 
Blue Water Dokken

Guldager, Veldtofte og flexbanerne er mere 
trygge
SEPEs idrætsanlæg skal være trygge steder at fær-
des for både brugere og medarbejdere. Det indebæ-
rer, at unge mennesker med andre hensigter end 
at dyrke idræt og bevægelse ikke skal have lov til at 
lave uro og genere andre, der bruger faciliteterne i 
lovligt ærinde. 

I et samarbejde med politi, SSP-koordinator og 
ungdomsklub er det lykkedes at komme en stor 
del af problemerne i blandt andet Veldtofte til livs. 

Unge har også brugt PULS PARKEN på Gl. Vardevej 
til ophold, der har udviklet sig til mindre fester 
med	knuste	flasker	og	andre	gener,	og	her	har	det	
haft	effekt	at	indsætte	et	vagtfirma.	

I Guldager har der været episoder, men her er 
indsatsen lykkedes så godt, at der ikke længere er 
nævneværdige problemer.

Brugere giver idrætsanlæg høje karakterer
SEPE har aldrig haft så tilfredse brugere på idræts-
anlæggene som i 2019. 

Årets brugertilfredshedsundersøgelse viser, at 
anlæggene på en skala fra 1 til 10 opnår karak-
teren 8,4 i Idrætsparken ved Gl. Vardevej, 8,0 i 
Svømmestadion Danmark og 9,0 i Esbjerg Spa & 
Wellness. 

Fælles for vurderingen af anlæggene er, at bruger-
ne/klubberne er meget tilfredse med den generelle 
service, standarden på vedligehold, tilskuerfacili-
teter samt rengøring og hygiejne. Kun besvarelses-
procenten fra klubberne, 44 procent, er i den lave 
ende og vil blive forsøgt hævet i 2020-udgaven af 
undersøgelsen. 

Tilfredsheden er også kommet til udtryk ved de 
årlige brugermøder, der holdes på anlæggene. 
Fremmødet ved både det store fællesmøde og de 
individuelle møder har været stort, og dialogen 
har været positiv og konstruktiv.

Årsrapport 2019
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Esbjergs idrætsanlæg skal være for alle
SEPE tager socialt ansvar og arbejder for, at alle 
skal have mulighed for at benytte idrætsanlæg-
gene uanset forudsætninger og baggrund. 

En af ambitionerne er at gøre SEPEs faciliteter til 
de bedste i landet, både for udøvere og tilskuere, 
når det gælder mennesker med særlige behov i 
form af fysiske eller psykiske handicap. 

En bredt sammensat styregruppe med repræsen- 
tanter fra blandt andre Handicaprådet arbejder 
med et projekt for bedre adgangsforhold på SEPEs 
anlæg for alle brugere. 

Styregruppen består af: 

• Henrik Vallø (formand)

• Villy Grøn (EIR)

• Inga Bredgaard (Esbjerg Kommunes Handi-
capråd)

• Trine Betzer (Bofællesskabet Edelsvej)

• HC Warrer (Team Esbjerg Elitehåndbold)

• Jannie Vesti Mai (Recovery Bulls)

Derudover fungerer SEPE som sekretariat. 

Projektet er opdelt i to faser begyndende med 
en analyse, hvor forbedringsprojekter og pilot-
projekter beskrives, og der søges fondsmidler til at 
gennemføre dem. 

Fase 1 skal være gennemført midt i 2020, så de 
foreslåede projekter kan komme med i kommun-
ens budget 2021. 

I fase 2 fra 2021 igangsættes og gennemføres de 
finansierede	projekter.	At	forbedre	forholdene	for	
borgere med handicap tjener også et andet formål, 
idet det er med til at sikre bedre udnyttelse af 
idrætsanlæggene.

Familiedag skabte glæde hos udsatte børn
SEPEs CSR-politik udmøntes også i arrangementer 
målrettet udsatte borgere og familier.  Lørdag den 
17. august 2019 inviterede vi en række af de mest 
udsatte og trængte børnefamilier i Esbjerg en tur i 
Svømmestadion Danmark under overskriften: En 
familiedag i Svømmestadion Danmark. 

Dagen var arrangeret i samarbejde med Hånd om 
Familien, som er en del af Familiecenter Esbjerg, 
og samlede 239 deltagere. Familiecentret organ-
iserer Esbjerg Kommunes tilbud til udsatte børn, 
unge og deres familier. 

Familiedagen gav børnene mulighed for at plaske, 
lege og hygge sig med søskende, mor og/eller far – 
og fordøje oplevelserne over en is. 

Følgende foreninger var inviteret:

• FGB - foreningen for grønlandske børn

• Ungehuset (støtte-kontaktpersonsordning)

• Familieteamet

• Familieværkstedet 

• Hånd om familien

• Familierådgivningen

• Grønlænderhuset Oqqumuut

• Mødrehjælpen

• Bydelsprojekt 3i1

• Hjemme hos teamet

Esbjerg 
 for alleSocialt 

ansvar

Årsrapport 2019
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Kameraer registrerer brug af faciliteter – 
anonymt
Det er vigtigt at have et billede af, hvor meget 
hallerne bliver brugt, så der kan sættes ind for at 
sikre en bedre udnyttelse af faciliteterne. 

SEPE har opsat kameraer, som er indstillet til med 
jævne intervaller at registrere antallet af brugere i 
løbet af døgnet. 

I samarbejde med andre kommuner og udbydere 
af faciliteter ønsker vi at udvide denne monitore-
ring til også at omfatte udendørs anlæg. 

Som led i et udviklingsprojekt vil en prototype 
blive sat op i kastegården ved Gl. Vardevej for at 
afprøve teknologien. 

Projektet roses og følges med stor interesse af 
Lokale- og Anlægsfonden, Idrættens Analyse- 
institut og Syddansk Universitet. 

Monitorering i form af kameraer foregår i an-
onymiseret form med slørede billeder, så brugere 
ikke er genkendelige på videomaterialet.

Projekter til øget brug af faciliteter
SEPE er involveret i tre projekter igangsat af  
Esbjerg Kommune: 

• Et bookingprojekt, der både skal gøre det 
nemmere for borgere og skabe bedre udny-
ttelse af faciliteterne. 

• Politik for fritids- og idrætsliv, som skal være 
med til at sætte retning og rammer for arbej-
det de kommende år. 

• Retningslinjer for lokaletilskud og gebyrer for 
leje/lån af lokaler. 

Vi forventer, at projekterne vil være gennemført i 
løbet af 2020. 

Evt tekst

Monitorering i form af  
kameraer foregår i 
anonymiseret form med 
slørede billeder

Skjult 
kameraRessource 

optimering
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VinterCirkus
12. februar 2019 i Blue Water Dokken, ca. 600 solgte 
billetter. Vi afviklede VinterCirkus for femte gang i 
Blue Water Dokken. 

Forestillingen er sammensat som et traditionelt 
cirkus med forskellige artister, klovner og dyr. Vin-
terCirkus arrangeres i et samarbejde med Isabella 
Enoch. 

Is-Disco på Torvet

23. februar 2019. Som afslutning på skøjtesæsonen 
på Torvets skøjtebane blev der den 23. februar 
holdt et udendørs Is-Disco. 

Der var rigtigt god stemning på Torvet, og arrange-
mentet	var	en	fin	afslutning	på	sæsonen.

Store Wellnessaften 
2. marts 2019 i Svømmestadion Danmark / Esbjerg 
Spa & Wellness. Den store wellnessaften med 
spisning, massage og hygge samlede 60 livsnydere.

Bike Challenge
9. marts 2019 i Blue Water Dokken. 1.132 tilmeldte 
deltagere, og der var i alt solgt 295 cykler. Bike 
Challenge er en 12 timers bikeevent med fuld 
knald på lyd og lys, som man kender fra forskel-
lige koncerter. 

Eventen	besøges	især	af	mange	lokale	firmaer,	som	
bruger	dagen	som	en	firmaudflugt,	men	også	af	
private.

Final Four i Floorball
13. april 2019 i Blue Water Dokken. Blue Water  
Dokken	var	rammen	om	superfinalen	i	floorball,	
et	finalfour-stævne,	hvor	de	danske	floorballmes-
tre for sæsonen 2018-2019 blev fundet.

Det hele blev en stor Floorballfest, der siden har 
høstet stor ros fra forbundet.

Denmark Open og Denmark Masters i dart 
3.-5. maj 2019 i Granly Hockey Arena, ca. 600 spill-
ere fra hele verden. Vi lagde i maj atter rammer til 
Danmarks største internationale dartturneringer, 
Denmark Open og Denmark Masters, som denne 
gang	var	flyttet	til	den	nyrenoverede	Granly	 
Hockey Arena. 
Turneringen blev holdt i samarbejde med Dansk 
Dart Union, og ca. halvdelen af spillerne kom fra 
udlandet. 
Blandt deltagerne var Fallon Sherrock fra England 
og Mikuru Suzuki fra Japan, som i 2019 markerede 
sig	i	en	mandeverden	og	fik	deres	helt	store	gen-
nembrud på den professionelle dartscene. 

Kongekampen for studerende
29.	maj	i	PULS	Parken	(flexbanerne)	og	med	eft-
erfølgende fest i Blue Water Dokken, ca. 600 deltag-
ere. Kongekampen er en stor høvdingeboldturner-
ing for alle de videregående uddannelser i Esbjerg. 
Dagen begyndte i PULS Parken, hvor der blev spillet 
høvdingebold på de fem baner. Udenom var der 
festplads med musik og god stemning. Om afte-
nen fortsatte festen i Blue Water Dokken med dj og 
livekoncert.

Swimcup
30. maj – 2. juni i Svømmestadion Danmark, ca. 
1.250 deltagere og 400-500 ledere og trænere.  
Esbjerg Svømmeklubs årlige svømmestævne var 
endnu engang en klassiker. 

Det skete 
i 2019Januar  

- juni
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Vandvakslejr
I ugerne 27, 28 og 32, sommerferielejr i Svøm-
mestadion Danmark, 314 drenge og piger i alderen 
6-12 år. Sommerferielejrene blev afviklet i samar-
bejde med Esbjerg Svømmeklub og gav over 300 
børn mulighed for at være aktive både i vand, på 
land og med hinanden, så de kunne lære nye kam-
merater at kende. 

Svømmeundervisningen var tilrettelagt ud fra 
deltagernes forudsætninger. Nogle arbejdede med 
vandtilvænning og selvredning, og andre prøvede 
kræfter med mere udfordrende vandaktiviteter for 
at videreudvikle svømmefærdighederne. 

Familiedag for udsatte
17. august 2019, familiedag i Svømmestadion 
Danmark, 239 deltagere. Økonomiske trængte og 
socialt udsatte børnefamilier var inviteret til en 
hyggelig dag. 

Esbjerg City Half
18. august 2019 med start fra Blue Water Dokken og 
igennem Esbjergs gade, 1.100 solgte billetter. Som 
afslutning på Esbjerg Festuge afviklede vi for tred-
je gang Esbjerg City Half igennem Esbjergs gader. 

Løbet havde deltagelse af 1.100 glade løbere som, 
alle	fik	en	god	oplevelse	ad	ruter	i	Esbjerg.	Der	var	i	
2019 en ny rute i tre etaper, og der var tilføjet en 10 
km rute, som gik gennem byen.  

Extreme Challenge
14. september 2019, Guldager Idrætscenter, udsolgt 
med	1.575	deltagere.	Extreme	Challenge	er	pop-
ulært sagt et ”mudderløb” med klassiske  
extremeløbs-forhindringer.	

Løbet	strækker	sig	over	otte	km	med	flere	end	30	
forhindringer af varierende sværhedsgrader. 2019 
var	et	fantastisk	år,	og	vi	kunne	byde	flere	end	
5.000 besøgende velkomne i start-/mål-området 
samt rundt på ruten. 

Kids Challenge
15. september 2019, Guldager Idrætscenter, ca. 700 
deltagere. Børnenes udgave, Kids Challenge, er 
et forhindringsløb for friske og modige børn og 
unge. 

Løbet afvikledes ad to omgang på to forskellige 
ruter, tre km for de mindste børn og fem km for de 
ældre. 

På ruterne bliver deltagerne mødt af 15-20 forhin-
dringer, som kræver en god teknik, mod og styrke. 

Energifestival
18. september 2019, Blue Water Dokken, ca. 1.000 
deltagere. Energifestival er et kulturmøde for 
landsdelens efterskoleelever. 

Det	er	et	dagsarrangement	med	flere	end	30	for-
skellige workshops, hvoraf elever skulle deltage i 
tre i løbet af dagen. 

Dages blev afsluttet med fællessang og underhold-
ning af en tidligere vinder af DM i Stand-up. 

Arrangementet holdes hvert andet år med næste 
Energifestival i 2021.

Løbet havde deltagelse af 
1.100 glade løbere som, alle 
fik en god oplevelse

Det skete 
i 2019Juli  

- september
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Wandering Dead
25. oktober 2019, Veldtofte Idrætspark, ca. 300 
deltagere. Wandering Dead er en videreudvikling 
af ”Haunted House”, som fandt sted i 2018. 

Konceptet er det samme, og faciliteterne i og om-
kring Veldtofte er ideelle til formålet. 

Vi	havde	med	hjælp	fra	tre	lokale	foreninger	flere	
end 20 skuespillere i gang fra kl. 18.00 og frem til 
midnat. 

Det var en succes, og vi kunne have solgt endnu 
flere	billetter.	

DM Senior kortbane
7.–10. november i Svømmestadion Danmark.  
Esbjerg Svømmeklub var arrangør af de åbne 
danske mesterskaber for senior i kortbane, hvor 
350 svømmere fra 58 danske klubber samt land-
sholdssvømmere	fra	flere	andre	lande	deltog,	
heriblandt 17 svømmere fra Tyrkiet.   

Bierfest
8. november 2019 i Blue Water Dokken, udsolgt 
med 950 deltagere. Bierfesten blev endnu engang 
en	stor	succes	og	var	udsolgt	flere	måneder	i	for-
vejen. Top Seven leverede igen syv timers uafbrudt 
oktoberfest-stemning. 

Caribbean Wellness Night
22. november i Svømmestadion Danmark, 80 
gæster. En aften med dæmpet lys og kulørte 
lamper. 

Gæsterne	fik	serveret	en	let	anretning	samt	vin,	
vand og caribiske cocktail. 

En hyggelig aften med caribisk saunagus, night 
swim, spa-bad, dampbad og wellnessmassage.

Det skete 
i 2019Oktober 

 - december
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DM i Badminton
ESG Badminton, SEPE og Esbjerg Kommune er ble-
vet enige med Dansk Badminton Forbund om, at 
DM skal afvikles i Esbjerg i årene 2021 til 2023. 

Det bliver et meget stort arrangement, hvor 
verdensstjernerne	Viktor	Axelsen	og	Anders	
Antonsen samt de bedste kvindelige spillere, 
Line Kjærsfeldt og Mia Blichfeldt, er potentielle 
deltagere. 

DM-stævnet vil kræve et trecifret antal frivillige 
hjælpere. 

VM i dart 2021
Repræsentanter fra SEPE var sammen med 
Eventafdelingen ved Esbjerg Kommune i den 
rumænske by, Cluj, for at se VM i dart 2019. 

Forberedelserne til det store arrangement, der 
ventes at få deltagere fra 50-60 lande, går i gang 
fra begyndelsen af 2020. Blandt de store opgaver 
bliver	at	finde	frivillige,	eksempelvis	mellem	60	og	
100 tællere til alle baner. 

Delegationen fra Cluj er overbevist om, at Esbjerg 
kan lave et arrangement på højde med  
VM-arrangementet i Rumænien.  

Det sker 
 i 2020Kommende-

begivenheder
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Årsrapport 2019

Bestyrelse	og	direktion	har	dags	dato	aflagt	årsregnskabet	for	2019	for	Sport	&	Event	Park	Esbjerg.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende 
billede	af	institutionens	aktiver	og	passiver,	finansielle	stilling	samt	resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,  
beretningen omhandler.

Esbjerg, den 2. april 2020

_________________________
Niels Bækgård
Direktør

_________________________  _________________________ _________________________
Kim Nikolajsen    Børge Bull    Villy Grøn
Formand

_________________________  _________________________ _________________________
Palle Guldager Kristensen  Connie Geissler    Jakob Lose

_________________________
Dan Lynghede

Årsregnskab 
2019

Ledelsespåtegning
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Årsrapport 2019

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Sport og Event 
Park Esbjerg for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, 
balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af den 
regnskabspraksis, som er beskrevet på side 30.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af Sport og Event Park Esbjergs 
aktiver,	passiver	og	finansielle	stilling	pr.	31.	
december 2019 samt af resultatet af Sport og Event 
Park Esbjergs aktiviteter for regnskabsåret 1. jan-
uar - 31. december 2019 i overensstemmelse med 
den regnskabspraksis, som er beskrevet på  side 30.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors 
ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uaf-
hængige af Sport og Event Park Esbjerg i overens-
stemmelse med internationale etiske regler for 
revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold 
til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at 
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revi-
sionen
Sport og Event Park Esbjerg har medtaget budget-
tal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 
Disse budgettal har, som det også fremgår af resul-
tatopgørelsen og den supplerende beretning, ikke 
været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede i over- 
ensstemmelse med den regnskabspraksis, som 
er beskrevet på side 30. Ledelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledels-
en ansvarlig for at vurdere Sport og Event Park 
Esbjergs evne til at fortsætte driften; at oplyse 
om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette 
er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, 
medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvi-
dere Sport og Event Park Esbjerg, indstille driften 
eller ikke har andet realistisk alternativ end at 
gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregn- 
skabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, 
om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et 
højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti 
for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid 
vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 
findes.	Fejlinformationer	kan	opstå	som	følge	af	
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsent-
lige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis	eller	samlet	har	indflydelse	på	de	økon-
omiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer	på	grundlag	af	årsregnskabet.

Til bestyrelsen for Sport & 
Event Park Esbjerg

Den 
uafhængige  

revisors erklæringer
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Som led i en revision, der udføres i overensstem-
melse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer	og	vurderer	vi	risikoen	for	
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
uanset om    denne skyldes besvigelser eller 
fejl, udformer og udfører revisionshandlinger 
som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet 
til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlin-
formation forårsaget af besvigelser er højere 
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget 
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammens-
værgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladel-
ser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol 
med relevans for revisionen for at kunne ud-
forme revisionshandlinger, der er passende 
efter omstændighederne, men ikke for at 
kunne	udtrykke	en	konklusion	om	effektivi-
teten af Sport og Event Park Esbjergs interne 
kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, 
som er anvendt af ledelsen, er passende samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede 
oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift er passende, samt om 
der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet 
med begivenheder eller forhold, der kan 
skabe betydelig tvivl om Sport og Event Park 
Esbjergs evne til at fortsætte driften. Hvis vi 
konkluderer, at der er en væsentlig usikker-
hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i årsregn-
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er 
tilstrækkelige,	modificere	vores	konklusion.	
Vores konklusioner er baseret på det revi-
sionsbevis, der er opnået frem til datoen for 
vores revisionspåtegning. 

          Fremtidige begivenheder eller forhold kan      
          dog medføre, at Sport og Event Park Esbjerg  
          ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsenta-
tion, struktur og indhold af årsregnskabet, 
herunder noteoplysningerne, samt om 
årsregnskabet afspejler de underliggende 
transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet 
det planlagte omfang og den tidsmæssige placer-
ing af revisionen samt betydelige revisions-  
mæssige observationer, herunder eventuelle be-
tydelige	mangler	i	intern	kontrol,	som	vi	identifi-
cerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke 
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om ledelsesbe-
retningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 
er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejlinforma-
tion.

Baseret på det udførte arbejde er det vores 
opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-
stemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Esbjerg, den 2. april 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,  
CVR-nr. 20 22 26 70

Niels Peder Aalund 
Statsautoriseret revisor

Den 
uafhængige  

revisors erklæringer
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Generelt om indregning eller måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt 
med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen in-
dregnes ligeledes alle omkostninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsyn-
ligt,	at	fremtidige	økonomiske	fordele	vil	tilflyde	
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan 
måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forplig-
telser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regn- 
skabspost nedenfor.

Ved indregning eller måling tages hensyn til 
forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsregnskabet	aflægges,	og	som	be-	eller	afkræfter	
forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter    
Indtægterne er henført til det år, hvori retten erh-
verves eller optjenes. 

Driftsudgifter
Under driftsudgifter indregnes omkostninger 
der er afholdt i året til lønninger, energiudgifter, 
materialer m.v. 

Materielle anlægsaktiver  
Indregnes for biler og traktorer med kostprisen 
svarende	til	anskaffelsesprisen	med	tillæg	af	om-
kostninger	direkte	knyttet	til	anskaffelsen	indtil	
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget 
i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på 
følgende vurdering af aktivernes forventede 
brugstider:

 Biler/traktorer  6 år

Øvrige	anskaffelser	afskrives	fuldt	ud	i	anskaf-
felsesåret.

Varebeholdninger   
Varebeholdninger måles til dagspris. Kostpris for 
varer og hjælpematerialer opgøres som anskaf-
felsespris med tillæg af hjemtagelsesomkost- 
ninger. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender optages til nominel værdi. Til-
godehavender fra salg nedskrives på grundlag af 
individuel vurdering. 

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser består af modtagne 
forudbetalinger, skyldige omkostninger, sædvan-
lige gældsposter og hensatte feriepenge. Gæld er 
målt til amortiseret kostpris svarende til nominel 
værdi.

Langfristede gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser består af inde-
frosne feriepenge.

Budgettal
De i årsrapporten anførte budgettal er et udtryk 
for det vedtagne budget for 2019.

Anvendt 
regnskabs- 

praksis
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse 
med den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis
Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år
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Note Regnskab Budget Regnskab

2019 2019 2018

Ej revideret

Indtægter

Indtægter 30.471.827 29.343 29.564

Driftstilskud 31.496.200 31.668 30.872

Indtægter i alt 61.968.027 61.011 60.436

Vareforbrug

Vareforbrug -3.129.211 -2.984 -3.282

Resultat før driftsudgifter 58.838.816 58.027 57.154

Driftsudgifter

Personaleomkostninger -29.492.299 -29.452 -27.356

El -2.687.463 -3.572 -3.107

Varme og vand -4.348.866 -4.712 -4.140

Forsikringer -746.968 -822 -710

Kontorhold -3.669.867 -3.609 -3.407

1 Afskrivninger -550.853 -601 -524

Øvrig drift af anlæg -8.551.690 -8.518 -10.123

Driftsudgifter i alt -50.048.006 -51.286 -49.367

Driftsresultat før renter, vedligehold og  
udskiftninger 8.790.810 6.741 7.787

2 Vedligehold og udskiftninger -9.425.455 -11.241 -6.572

Driftsresultat før renter -634.645 -4.500 1.215

Renter -61.092 -100 -72

Nettoresultat -695.737 -4.600 1.143

Årsrapport 2019

Regnskab 2019 
Budget og 2018 i 1.000 dkk.

Sport & Event 
Park Esbjerg

31



Note Regnskab Regnskab
Aktiver 2019 2018

Materielle anlægsaktiver
1 Biler/traktorer 1.965.784 1.839

Finansielle anlægsaktiver
Aktier 42.496 48

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger 901.253 1.042
Tilgodehavender 3.546.200 2.452
Periodeafgrænsningsposter 29.422 250
Tilgodehavender moms og energi 2.546.679 2.042
Likvide beholdninger

Kassebeholdninger 160.797 221
Forskudskasser 32.000 62
Bank 11.377.490 9.778

Aktiver i alt 20.602.121 17.734

Passiver

3 Egenkapital 7.121.964 7.818

Kortfristet gæld
Diverse kreditorer 7.955.966 5.130
Periodisering af gavekort 1.015.896 977
Periodeafgrænsningsposter 329.860 56
Afsatte skyldige poster 548.678 740
Skyldige feriepenge 2.760.887 2.962
Skyldig A-skat, ambi og atp 54.618 51

Langfristet gæld
Indefrosne feriepenge 814.252 0

Gæld i alt 13.480.157 9.916

Passiver i alt 20.602.121 17.734

Eventualforpligtelser:
Der er ingen pr. 31/12-2019

Årsrapport 2019

Balance 2019
Regnskab  2018 i 1.000 dkk.

Sport & Event 
Park Esbjerg
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Årsrapport 2019

Note 1 Afskrivning
I ddk.

Regnskab
2019

Materielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar 4.338.983
Tilgange 677.448
Afgange 0
Kostpris 31. december 5.016.431

Saldo pr. 1. januar
Afskrivninger 1. januar -2.499.794
Årets afskrivninger -550.853
Afskrivninger af afhændede aktiver 0
Afskrivninger 31. december -3.050.647

Regnskabsmæssig værdi 31. december 1.965.784

Sport & Event 
Park Esbjerg
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Note 2 Vedligehold
I 1.000 dkk.

Regnskab Regnskab 
Vedligehold/udskiftninger 2019 2018

Alle
Øvrige investeringer 84 22

Svømmehaller
Renovering indvendig 2.593 457

Øvrige anlæg Gl. Vardevej
Renovering i området 3.203 1.648

Skøjtehallerne og Torvet
Renovering indvendig 530 863

Veldtofte
Renovering indvendig 229 1.927
Renovering udvendig 92 124

Guldager
Renovering indvendig 644 455
Renovering udvendig 172 173

Blue Water Arena
Renovering udvendig 346 602

Blue Water Dokken
Renovering indvendig 970 246

Bramming
Renovering indvendig 562 54

Udskiftninger i alt 9.425 6.571

Sport & Event 
Park Esbjerg
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Note 3 Egenkapital
Regnskab 2018 i 1.000 dkk.

Sport & Event 
Park Esbjerg

Regnskab Regnskab

2019 2018

Saldo pr. 1. januar

Primo 7.817.701 6.675

Overført årets resultat -695.737 1.143

Saldo 31. december 7.121.964 7.818

Heraf er der pr. 31. december 2019 foretaget følgende disponering:

Hensættelse til renoveinrg af bygninger 1.500.000

Aktiviteter 1.000.000

Projekter igangsat i 2019 3.500.000

Disponibel egenkapital pr. 31. december 2019 1.121.964
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