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ÅRSRAPPORT
2020
Forord
			

For at få økonomien til at hænge sammen,
valgte vi allerede tidligt på året kun at gennemføre det, der var sat i gang af vedligehold
og udvikling.
Der har dog også været lyspunkter i 2020.
PULS Parken med padel, flexfodbold og
forskellige faciliteter til fysisk aktivitet har
blomstret. Her har mindre grupper kunnet
mødes og udfolde sig fysisk.

Et år i Covid-19s tegn
2020 har været et år, som Sport & Event Park
Esbjerg aldrig før har oplevet og forhåbentlig
aldrig kommer til igen.
Året startede normalt, hvorefter al aktivitet
lukkede ned primo marts. Herefter er året
gået med delvis oplukning, delvis nedlukning og igen total nedlukning primo december. Det har på alle måder været et år, hvor
intet var normalt.
Det vi beskæftiger os med er normalt det, som
kitter et samfund sammen, giver livskvalitet
og livsglæde. Dette har ikke været en selvfølge
i 2020.
Det har både udfordret Sport & Event Park
Esbjergs ansatte, men i høj grad også brugerne af de faciliteter vi driver.
Pandemien har også ramt SEPE økonomisk,
hvilket blandt andet har betydet, at vi måtte
skære i medarbejderstaben samt neddrosle
på forskellige serviceområder.
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Ligeledes har vi kunnet se, hvor positivt den
nye padelhal er blevet modtaget i den periode, den var åben.
Desuden har vi kunnet glæde os over indvielsen af de to nye store rutsjebaner i Svømmestadion Danmark, som nu står godt rustet
til at modtage gæster på den anden side af
coronaen.
I Bramming Kultur og Fritidscenter har vi i
samarbejde med blandt andet Aktiv Fritid
arbejdet med at aktivere de unge, der ”hænger ud” i centeret. Hallen og den nye bouldervæg har været åbent fredag eftermiddag, hvor
vi har haft aktivitetsmedarbejdere til stede.
Succesen var så stor, at vi måtte lave begrænsninger som følge af corona-restriktionerne.
I 2020 tror vi på, at folk er blevet bevidste om,
hvor meget fysisk aktivitet og socialt samvær
betyder for et godt og indholdsrigt liv. Da det
lige nøjagtigt er vores kerneydelser, ser vi
fortrøstningsfuldt på fremtiden.
Kim Nikolajsen
Formand
Sport & Event Park Esbjerg
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Forebyg smitte
Luftvejsinfektioner, som inﬂuenza og ny coronavirus,
spreder sig bl.a. via håndtryk eller små dråber fra hoste
og nys. Beskyt dig selv og andre med disse to råd.

Vask dine
hænder ofte

Host eller nys
i ærmet

Vask hænder tit
og grundigt.

Dæk mund og næse,
når du hoster eller nyser.

Brug håndsprit, hvis du
ikke er i nærheden af
vand og sæbe.

Brug et engangslommetørklæde eller dit ærme
i stedet for din hånd.

5

Årsrapport 2020

ANNUS
HORRIBILIS
Corona-året 2020
et helt igennem frygteligt år
Covid-19 og 2020
Aflyste aktiviteter, events, hjemsendte medarbejdere, tomme og lukkede faciliteter har i
høj grad præget 2020.
Det har været et meget specielt år at drive
idrætsfaciliteter, hvor normalen har været at
faciliteterne bliver lukket og åbnet igen med
kort varsel.
Hovedparten af vores ansatte har været
hjemsendt i mere end en tredjedel af året. Det
har været en udfordring for mange af vores
medarbejdere.
Covid-19 har også udløst en usikkerhed
blandt medarbejderne. Vi har været nødt til
at ændre i måden, vi er organiseret på, og
samtidig tage afsked med medarbejdere.
Vi har været så heldige, at hjælpepakkerne
har holdt hånden under os, så vi med rettidig omhu på vores øvrige udgifter kommer
fornuftigt ud af året.
Da vi forventer, at pandemien stadig vil sætte
sit aftryk i 2021, er det allerede nu besluttet,
at vi i 2021, ligesom i 2020, udskyder alt, hvad
der kan udskydes.
Vi er så heldige, at vi de seneste 10 år har fået
en bygningstilstand, som gør, at vi godt kan
skubbe noget vedligehold. Dette må vi så indhente, når verden igen er normal.

Foreningerne har også
mistet penge i 2020
6

Vi kan være nervøse for om f.eks. kunderne
vender tilbage til Svømmestadion Danmark
i samme omfang som før Covid-19. Vi kan
frygte, at vi mister 20-40% af vore gæster i en
periode efter pandemien.
Ud over, at det har været en svær tid for os,
har det i høj grad også været en svær tid for
de foreninger og andre brugere og kunder vi
har.
Foreningslivet har næsten været ikke-eksisterende i store dele af 2020. Vi vil gøre alt,
hvad der står i vores magt for at understøtte,
at alle som ønsker at bruge vores faciliteter,
herunder især foreninger, kommer tilbage til
normale tilstande.
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NYE
FACILITETER
Renovering og
nybyg
Forpladsen Granly

Nyt køleanlæg

Ved hovedindgangen foran Granly Hockey
Arena er der blevet anlagt en flot forplads
med grupper af bænke og træer som gør området utroligt indbydende at opholde sig i.
Området anvendes især af ishockeytilskuerne
før og i pauserne under kampene.

Det viste sig at være svært at opnå den rigtige
iskvalitet i Granly Hockey Arena efter ombygningen i 2019.
Køleanlægget, som alle havde håbet på kunne
drifte den nye og større hal, havde ikke nok
kapacitet.

Magasinvejen
Magasinvejen er den vej, som går ind ved
atletikklubhuset og fortsætter ned til ishallerne bag Atletikstadion. Vejen er blevet udvidet, så den nu er langt mere sikker for både
biler, cyklister og fodgængere.

Kommunen bevilligede penge til en udskiftning af køleanlægget. Dette har betydet, at vi
nu ikke blot har en hal i topklasse, men også
en iskvalitet i topklasse.
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SOCIALT
ANSVAR

Politik og projekter
I SEPE har vi en CSR-politik, hvor formålet
er at integrere samfundsmæssige, sociale
og miljømæssige hensyn med SEPEs øvrige
virke.
I første omgang har vi valgt at arbejde med
det sociale område, hvor vi har fokus på
følgende:
•

Integration

•

Socialt udsatte – især børn

•

Tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Vi har et tæt samarbejde med Esbjerg Kommune herunder bl.a. Jobcenteret, Aktiv Fritid
og andre organisationer, som laver socialt
arbejde eller hjælpearbejde.
Vi har lagt faciliteter til og været involveret i
et projekt, hvor unge skal gøres uddannelseseller jobparate.
Projektet hedder ”Grib chancen med et twist”,
det bliver faciliteret af Anders Stig Berthelsen
via Jobcenter Esbjerg. Projektet falder godt i
tråd med vores CSR-politik og strategi.
Jobcenteret har været meget begejstrede for
forløbet, og der er allerede aftalt nye forløb i
2021.

Specialskolernes Landsidrætsstævne
Esbjerg bliver de kommende tre år vært for
Specialskolernes Landsidrætsstævne.
Et samarbejde mellem Center for Specialundervisning for Voksne (CSV Esbjerg), Esbjerg
Kommune og Sport & Event Park Esbjerg har
sikret, at unge på tværs af landets specialskoler kan mødes og dyste i forskellige idrætsdiscipliner.
De tre hoveddiscipliner er hockey, svømning
og atletik.
Gl. Vardevej vil danne rammen om stævnet,
hvor både Blue Water Dokken, Svømmestadion Danmark og Atletikstadion vil blive
benyttet. Dette vil sikre de optimale rammer
for deltagerne hen over de to hverdage, hvor
stævnet strækker sig.
Specialskolernes Landsidrætsstævne har
en lang historie og er afviklet de seneste 35
år med 300-400 deltagende elever fra hele
landet.
I 2019 afviklede CSV Esbjerg og Sport & Event
Park Esbjerg stævnet på Gl. Vardevej. Det er
med den baggrund, at man sammen med
Esbjerg Kommune har valgt at byde ind på
stævnet de kommende tre år.
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DET SKETE
I 2020
Aktivteter i 2020
- lidt skete der da

Første aktivitet, der blev lukket pga. Covid-19,
var Bike Challenge, der var programsat til
lørdag den 14. marts.
Derefter fulgte aflysning på aflysning af alle
de aktiviteter, der normalt finder sted på
vores faciliteter.
Fodboldturneringer, svømmestævner, håndboldkampe, gymnastikopvisninger, løb m.m.
måtte aflyses.
Dette havde selvfølgelig store konsekvenser
for alle. En stor del af vores foreninger er
økonomisk helt afhængige af de stævner, de
arrangerer.

Pokalfinalen
Pokalfinalen, som normalt spilles i Parken,
var i år henlagt til Blue Water Arena. EfB Elite
A/S, Esbjerg Kommune og Sport & Event Park
Esbjerg havde i fællesskab fået pokalfinalen
til Esbjerg.
Vi så frem til en kæmpe folkefest, selv om EfB
ikke var involveret på banen. Desværre ramte
pandemien pokalfinalen og vi måtte kun
have 500 tilskuere.
Alt spillede dog omkring arrangementet, så
der er ingen tvivl om, at vi har fået mod på at
byde ind igen. Vi vil rigtigt gerne præsentere
en pokalfinale med fyldte lægter på Danmarks flotteste stadion.

Virtuel Walk´n Run i foråret

Indvielse af to nye rutsjebaner

Lige efter nedlukningen arrangerede vi et virtuelt løb. Det var en stor glæde, at så mange,
ca. 500, deltog.

Den 21. august indviede vi to nye flotte rutsjebaner. ”Det Grå Dyb” og ”Den Blå Kanon”

Vi gentog succesen et par måneder efter og
her deltog 480 løbere efter mottoet ”her løber
vi sammen hver for sig”.
Lokalradioen lavede live-reportage fra løbet,
hvilket var med til at give lidt kolorit på det
hele.
Der er ingen tvivl om, at der også efter pandemien er en fremtid for virtuelle aktiviteter.

Formand for Kultur & Fritidsudvalget MayBritt Andrea Andersen foretog den officielle
åbning og indvielse.

Fødselsdag i Bramming
I december 2020 var det 10 år siden Bramming Svømmehal åbnede. Det skulle have
været fejret, men fødselsdagen blev aflyst på
grund af corona-situationen.
Vi håber, arrangementet kan gennemføres
senere i 2021.
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NYT I
SVØMMESTADION
Nye rutsjebaner og
billetsystem
Svømmestadion Danmark oplevede i lighed
med resten af oplevelsesindustrien i Danmark også følgerne af pandemien.
Startende i marts med nedlukning og en lang
hjemsendelse, genåbning før sommerferien
med restriktioner, afstand, maskepåbud,
afspritning, ekstra rengøring og som direkte følge af den store mediefokus på smitte
og Covid-19 mange nervøse og bekymrede
gæster.
Rigtigt mange af vores normale gæster var i
2020 tilbageholdende med at besøge Svømmestadion Danmark. Det på trods af at der
endnu ikke er fundet tilfælde, hvor gæster
har smittet hinanden i Danmarks svømmehaller og badelande.
Svømmestadion har dog også haft positive
historier at fortælle i 2020.
Den 21. august indviede vi to nye flotte rutsjebaner.
”Det Grå Dyb” en 81 meter lang oplevelsesrutsjebane med lyd, lysshow og video, som
starter i 4. sals højde og ender i hjørnet af
badeland bag den gamle rutsjebane.

”Den Blå Kanon” er en lille såkaldt ”Jump
Slide”, der starter på springtårnets platform
og lander med et plask i springbassinet.
Den officiel åbning og indvielse af rutsjebanerne foretog formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen.
Begge rutsjebaner er blevet rigtigt godt modtaget af vores gæster.
I november indførte vi et nyt koncept
”Svømning på Abonnement” som via en
app på telefonen og et abonnement, gør det
nemmere for vores mange trofaste kunder at
købe billet og besøge Svømmestadion samt
Bramming Svømmehal.
Med den nye ”Svømmestadion Danmark App”
kan man købe et abonnement og bruge sin
mobiltelefon som indgangsbillet. Man kan
også få et indgangskort, hvis man er til de
mere traditionelle systemer.
Nu står vi godt rustet til det nye og forhåbentligt snart coronafri år 2021.
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Fakta
To nye rutsjebaner blev indviet den 21.
august 2020 af formanden for
Kultur & Fritidsudvalget
May-Britt Andrea Andersen.
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PADEL I
PULSPARKEN
Nye padelbaner
inden- og udendørs
PULS PARKEN

Esbjerg Padelhal

De to udendørs padelbaner i PULS parken,
blev som alt andet ramt af nedlukningen,
men var noget af det første der igen kunne
åbne.

I starten af november kunne vi slå dørene
op til vores nye padelhal, som indeholder to
baner.

Fra dette tidspunkt har vi oplevet rigtig stor
efterspørgsel på banerne, og mange af eftermiddags- og weekendtiderne er blevet revet
væk.
Der har faktisk være så stor efterspørgsel, at
vi har måtte ændre i regelsættet for booking,
så der har været plads til alle brugere.
På trods af efterårets og vinterens indtog
oplever vi, at banerne er meget booket, når
vejret tillader det. Vi forventer også stor
aktivitet på banerne fremadrettet – især i det
kommende forår og sommer.

Padel er hurtigt blevet
utroligt populært i Esbjerg
12

Hallen indeholder to baner og et lille område
til skift af fodtøj. Der er således ikke omklædningsfaciliteter eller andre udenoms faciliteter.
Vi har oplevet stor efterspørgsel på hallen og
med de antal bookinger, vi har på udendørsbanerne, forventer vi banerne vil være meget
booket.
I forbindelse med åbningen af hallen blev
der afholdt en turnering med deltagelse af
24 hold, og et finalestævne i hallen den 12.
december.

Årsrapport 2020

Padel i
PULS PARKEN
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SEPE
UDLEJNING
Nyt bookingsystem
nødvendigt

Der er et ambitiøst ønske om at samle flere
faciliteter i systemet og gøre det lettere at
være forening i Esbjerg Kommune.
Via analyser og møder med forskellige leverandører er firmaet BRND Booking blevet
valgt til at løse denne opgave.
Det har længe været et ønske at implementere et nyt bookingsystem i Sport & Event Park
Esbjerg.
Det tidligere bookingsystem PlanBook blev
ikke længere supporteret og levede således
ikke op til SEPEs krav til et moderne
bookingsystem.

Derudover arbejdes der på at systemet også
kan bruges på de faciliteter hos SEPE, som
primært udlejes til private mod betaling.

I tæt dialog med Esbjerg Kommune blev vi
enige om, at det mest optimale for brugerne
af de kommunale idrætsanlæg, er at alle booker gennem et fælles bookingsystem.

Systemet skal blandt andet opfylde følgende:
• Fælles indgang for både foreninger, private og firmaer
•

I foråret og sommeren begyndte vi derfor
overflytningen fra PlanBook til kommunens
nuværende bookingløsning KMD Booking.

Samlet overblik over alle ens bookinger i
hele kommunen

•

Brugervenligt og lettilgængeligt for alle
typer af kunder

•

Automatisk styring af låse, lys m.m.

Dette var en tung proces, som trak mange
kræfter fra bookingafdelingen, men i løbet af
efteråret kom vi på plads med det nye system.
Alle, primært foreninger, kan nu booke i den
samme bookingløsning, uanset om det er
de kommunale faciliteter eller de faciliteter
SEPE driver.
Sideløbende, med implementeringen af KMD
Booking hos SEPE, er der igangsat en proces,
hvor Esbjerg Kommune har fokus på bookingsystemet.
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I starten af december blev der nedsat et team
bestående af forskellige resurse-personer,
blandt andet Jacob Haag fra SEPE, som skal
sikre, at det nye bookingsystem lever op til de
ønsker man har fra kommunens side.

Alt i alt skulle både administrationen, personalet på vores anlæg og brugerne opleve et
mere smidigt system, som gør det lettere at
benytte og drive vores faciliteter.
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STORT OG
SMÅT
Diverse nyt fra Sport
& Event Park Esbjerg
Tidsbegrænset parkering på Tovværket

Covid-19 stopper skøjtebanen

På Tovværket, hvor Svømmestadion Danmark
ligger, er biografen som bekendt flyttet.

For første gang i ca. 15 år har SEPE ikke driftet
Skøjtebanen på Torvet.
Den blev nemlig ikke sat op. Det var ikke den
sjoveste beslutning at føre ud i livet, men
desværre kunne det ikke være anderledes pga.
pandemien.

Området, hvor biografen lå, er solgt og der
skal opføres boliger.
Desværre har dette medført, at Ejer- og
Grundejerforeningen Tovværket, som består
af de virksomheder, der ligger på Tovværket,
har måttet beslutte at indføre tidsbegrænset
parkering.

Skøjtebanen på Torvet har i mange år været et
sikkert hit blandt byens befolkning, ligesom
det har skabt en helt speciel stemning på Torvet i de tre måneder, den normalt er sat op.

Man ved af erfaring, at boligerne og deres
besøgende gør et alt for stort indhug i de parkeringspladser, der er tilegnet de forskellige
virksomheder.
Parkeringsreglerne er lavet på en måde så
det tilgodeser de virksomheder, som i virkeligheden ejer parkeringspladserne og gerne
skulle sikre den rigtige adfærd for boligerne
og gymnasieeleverne.

Brugermøder
I løbet af 2020 har vi haft brugermøder på de
anlæg vi driver.
I februar og marts var der indkaldt til fælles
brugermøder, hvor et af punkterne på dagsordenen var valg af brugerformænd på de
fem anlæg.
I september og oktober blev der afviklet individuelle brugermøder. Her har alle klubber
og foreninger på vores anlæg, mulighed for
at booke et møde, hvor det er deres klub/forening, der er i centrum. Der var 14 klubber,
der valgte at tage imod dette tilbud.

Foto fra 2019
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MÅLINGER
TILFREDSHED
Kunder, brugere og
medarbejdere
Vi har i 2020 lavet følgende målinger:
•

Kundetilfredshed for gæster i
Esbjerg Spa & Wellness

•

Kundetilfredshed for børnefamilier i
Svømmestadion Danmark

•

Brugertilfredshed for folkeoplysende
foreninger på alle idrætsanlæg

• Medarbejdertilfredshed
Generelt må vi sige, at målingerne ser fine
ud. Der skal dog tages lidt forbehold for
målingerne i år, da de er udarbejdet under
pandemien. Forholdene for både kunder, brugere og medarbejdere har selvfølgelig været
væsentligt påvirket af Covid-19.

Kundetilfredshed i Svømmestadion
Da vi som bekendt har været lukket en stor
del af året, har vi ikke haft så mange besvarelser på de forskellige områder. Kundetilfredshedsundersøgelsen for børnefamilier i
Svømmestadion Danmark har vi svar fra 82
brugere. På en skala hvor 1 er lavest og 10 er
høj har vi fået 8.5 for totaloplevelse i Svømmestadion Danmark i 2020. I 2019 var den 8.

Kundetilfredshed i Spa & Wellness
51 gæster har svaret på kundetilfredshedsundersøgelse for Esbjerg Spa & Wellness. På en
skala hvor 1 er lavest og 10 er høj har vi fået
9,3 for totaloplevelse i Esbjerg Spa & Wellness
i 2020. Hvor vi fik 9 for totaloplevelsen i 2019.

Dog kan vi på kommentarerne og ved at kigge nøje på tallene se, at faldet til dels skyldes
corona-nedlukningen af vores anlæg, og
indførelsen af et nyt bookingsystem.
Af erfaring ved vi dog, at nye tiltag ofte medfører et fald i tilfredsheden, hvorefter den
plejer at stige eller ramme samme niveau.

Medarbejdertilfredshed
I et år præget af corona, nedlukninger og
hjemsendelser er det vigtigt, der fortsat er en
høj grad af trivsel. Vi er glade for, at vi igen
scorer flot på den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse.
Blandt andet er der 94% tilfredshed med de
informationer personalet får, mens 100%
mener at ledelsen går forrest med klare mål
og visioner. To meget væsentlige punkter, når
man enten er hjemsendt eller arbejder meget
hjemmefra.
Der er generelt god tilfredshed over hele linjen, og vi kan konstatere, at der ikke er nogle
indsatsområder i forhold til medarbejdertilfredshed.

Brugertilfredshed i Idrætsparkerne

Det kan blandt andet nævnes at 98% synes de
har stor indflydelse på beslutninger om deres
arbejder og der er ligeledes 98% der er stolte
af deres arbejdsplads.

Selvom 2020 har været et specielt år for alle,
og idrætten har været hårdt ramt, så scorer
Sport & Event Park Esbjerg stadig flot på den
årlige brugertilfredshedsundersøgelse.

Vi kan derfor, som virksomhed, være meget
stolte af undersøgelsen og konkludere at der
blandt Sport & Event Park Esbjergs medarbejdere er en rigtig god trivsel.

Til sammenligning med sidste år er tilfredshed og karakter dog faldet en smule.
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Brugere, der fik deres forventninger opfyldt,
er faldet fra 100% i 2019 til 89,3% i 2020.
Karakteren er faldet fra 8,37 til 7,7 på en skala
fra 1 til 10.
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VI UDVIKLER
BRAMMING
Bramming Kulturog Fritidscenter
Motorik og klatring
Ultimo 2019 og primo 2020 etablerede vi, i
samarbejde med Bramming Ju-Jutsu Klub og
Bramming Idrætsforening, en klatrevæg og et
motorikrum.
Vi havde det mål at få flere gæster i centeret
og at dem der brugte det, blev længere.
Det er glædeligt, at begge initiativer har været
en stor succes. Dog har det givet nogle udfordringer, at der nu er en del i centeret, som
ikke tager del i de folkeoplysende aktiviteter.

I 2020 fik vi snakket med Bramming Idrætsforening om at flytte deres kontor til Bramming Kultur- og Fritidscenter og dermed også
deres aktiviteter i f.eks. BIF motion.
Der er ingen tvivl om, at denne flytning vil
give øget aktivitet i centeret. Vi glæder os
rigtigt meget til flere og nye brugere.
I skrivende stund arbejdes der på at udvide
klatrevæggen, hvor den samme gruppe, som
etablerede første del, prøver at få økonomi til
dette via fonde. Vi er tæt på målet.

Aktiviteter i centret
Vi har i hele 2020 i samarbejde med bl.a. Aktiv
Fritid arbejdet med, at de unge, der ”hænger
ud” i centeret også gør det på en måde, som er
forenelig med de øvrige aktiviteter.
Vi har med stor succes åbnet hallen hver fredag eftermiddag for unge, som blot ønskede
at være aktive i centeret.
Succesen var så stor, at vi måtte lave begrænsninger i forhold til de restriktioner, der er i
forhold til Covid-19.
Vores håb er, at flere af de unge bliver foreningsaktive ligesom de selvfølgelig stadig
er velkomne til at komme i centeret på andre
tider.

Motorik og klatring giver
mere gang i centret
17
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BRAMMING
SVØMMEHAL
Svømmehallen fyldte
10 år
For 10 år siden åbnede Bramming Svømmehal dørene for gæster fra nær og fjern. Morgensvømning, motionssvømning og badesjov
for Bramming og omegn.
Svømmehallen har siden været åben for
offentlig svømning alle hverdage kl. 6 - 8 og
igen fra kl. 15 - 18.
I weekender og på helligdage kl. 10 - 15, og i
skoleferierne har der været ekstra åbent på
alle hverdage.
Herudover har svømmeklubben, skoler, FOF,
AOF og andre foreninger haft adgang til
svømmehallen, så hallen har været i brug fra
tidlig morgen til sen aften.
I sommerperioden 2020 prøvede vi at holde
åbent om aftenen, hvilket gav et boost af
kunder. Så det bliver måske gentaget fremover.
I gennemsnit har godt 50.000 gæster besøgt
Bramming Svømmehal om året. Heraf ca.
27.000 som betalende gæster i den offentlige
åbningstid.
Man kan roligt konkludere at Brammings
borgere har taget svømmehallen til sig.
Fejringen af fødselsdagen blev desværre
aflyst på grund af corona-situationen, men vi
håber at kunne gennemføre arrangementet,
når vi genåbner svømmehallen.

10 år med indendørs
svømme- og badevand til
Bramming
18

Bramming Svømmehal har rigtig gode faciliteter med 25 m bassin, vipper og varmtvandsbassin.
Svømmehallen har en gruppe faste brugere
på 30-40 morgensvømmere, som kommer
regelmæssigt, når hallen er åben, uanset coronatid eller ej.
Varmtvandsbassinet er som regel fyldt helt
op af gæster, der får led og muskler samt humør høvlet godt og grundigt igennem af en
energisk instruktør.
De gode faciliteter har tiltrukket gæster i stort
tal fra Tjæreborg, Gredstedbro, Vejrup, Holsted
og alle landsbyerne inden for en radius af op
til 50 kilometer.
Bramming Svømmehal har haft de første 10
gode år. Vi glæder os til de næste 10.
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Bramming Svømmehal blev indviet i 2010
af daværende borgmester Johnny Søtrup.
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GULDAGER
IDRÆTSCENTER
Gymnastik og udendørs “kunst”
Gymnastik
Vi har i en længere årrække haft udfordringer
med at ubudne gæster har benyttet gymnastikredskaberne i Guldager Idrætscenter.
Denne udfordring har vi fået løst, da vi har
fået etableret et hegn omkring redskaberne.
Både brugerformand og SGI-gymnastik har
udtrykt stor tilfredshed med resultatet.

Kunstgræs
I 2020 blev der indgået forlig mellem Esbjerg
Kommune og totalentreprenøren for de to
kunstgræsbaner i Ribe og Guldager. Kunstgræsset er blevet skiftet på begge baner.

Fotostater
Guldager Idrætscenter har i lighed med Blue
Water Dokken og Veldtofte Idrætspark fået en
lille ”ansigtsløftning”.
Gangene i anlægget er blevet udsmykket med
store fotostater, der viser situationer med
aktive idrætsudøvere og gæster.
En del af billederne er historiske, som Esbjerg
Byhistorisk arkiv har været behjælpelige med
af fremskaffe.
Kig ekstra godt i gangene, måske genkender
du nogen af dem, der hænger på væggene.
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De historiske foto indeholder blandt andet billeder fra “Guldagerbadet”
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VELDTOFTE
IDRÆTSPARK
“Kunst” på baner og
vægge

Kunstgræs
Veldtofte Idrætspark er det sted, hvor vi har
flest græs fodboldbaner.
Det er også det sted, hvor der er flest fodboldklubber og dermed rigtigt meget aktivitet.
Desværre er de fleste klubber små og har
dermed ikke en økonomi der gør, at de kan
finansiere den del af en kunstgræsbane, som
de hidtidige etableringskrav har været fra
Esbjerg Kommune.
For år tilbage, da vi skiftede græstæppet på Gl.
Vardevej, lagde vi derfor det gamle græstæppe
i Veldtofte Idrætspark.
Det har været til stor glæde for klubberne,
selv om det langt fra havde samme kvalitet
som en ny kunstgræsbane.
Kunstgræstæppet er dog nu i en forfatning,
hvor der ikke længere kan spilles på det.
Vi vil derfor i samarbejde med de fodboldklubber, der er i Østerbyen drøfte, hvad vi kan
gøre.

Fotostater
Veldtofte Idrætspark er i lighed med Blue Water Dokken og Guldager Idrætscenter blevet
forskønnet.
Rundt i anlægget er væggene blevet udsmykket med store fotostater, der viser situationer
med aktive idrætsudøvere og gæster.
En del af billederne er historiske, som Esbjerg
Byhistorisk arkiv har været behjælpelige med
af fremskaffe.
Kig ekstra godt i gangene, måske genkender
du nogen af dem, der hænger på væggene.

Et af billederne viser
Poul Schlüter, der besøger
Veldtofte Idrætspark
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GL.
VARDEVEJ
Rust og duer på
Blue Water Arena

Rustprojekt på Blue Water Arena
Vi har igennem en årrække arbejdet med de
udfordringer, der er i forhold til rust på Blue
Water Arena
Der har fra starten været udfordringer med
rustproblemer på stort set alle stålspær og
store dele af den øvrige stålkonstruktion.

Der er dog ingen tvivl om,
at stålkonstruktionen vil
have væsentligt forkortet
levetid, hvis vi blot lader
stå til.
22

Udover de penge, der var i garantistillelsen
fra totalleverandøen, har Esbjerg kommune
givet en ekstraordinær bevilling.
Pengene bruger Sport & Event Park Esbjerg i
samarbejde med Esbjerg Kommune til at få
afhjulpet rustproblemerne.
Spær-konstruktionerne skal overfladebehandles, efter man har fjernet rusten.
Derefter skal alle spær pakkes ind, så vi løser
dueproblemet. Derudover skal der laves en
ekstra fastgørelse af taget.
Der er ikke et sikkerhedsmæssigt problem i
forbindelse med rusten, da der er meget gods
i stålkonstruktionen. Der er dog ingen tvivl
om, at stålkonstruktionen vil have væsentligt
forkortet levetid, hvis vi blot lader stå til.
Vi forventer, at hele projektet bliver afsluttet
i 2021.

Årsregnskab
2020
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ÅRSREGNSKAB
2020
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsregnskabet for 2020 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 7. april 2021
_________________________
Niels Bækgård
Direktør

_________________________
Kim Nikolajsen 			
Formand

_________________________
Mads Dam Jensen		

_________________________
Helle Rohde Pedersen

_________________________
Palle Guldager Kristensen

_________________________
Connie Geissler 			

_________________________
Jakob Lose

_________________________
Dan Lynghede
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DEN UAFHÆNGIGE
REVISORS
ERKLÆRINGER
Til bestyrelsen for Sport
& Event Park Esbjerg

Konklusion

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Sport og Event
Park Esbjerg for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 jvf. side 25-33, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af
den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 28.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som
er beskrevet på side 28. 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.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et
retvisende billede af Sport og Event Park Esbjergs
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.
december 2020 samt af resultatet af Sport og Event
Park Esbjergs aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med
den regnskabspraksis, som er beskrevet på side 28.

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 uafhængige af Sport og Event Park Esbjerg i
overensstemmelse 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 revisionen
Sport og Event Park Esbjerg har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen.
Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og den supplerende beretning, ikke
været underlagt revision.
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Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 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 likvidere Sport og Event Park Esbjerg, indstille driften
eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for,
om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 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 væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne
træffer på grundlag af årsregnskabet.
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DEN UAFHÆNGIGE
REVISORS
ERKLÆRINGER
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse 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 fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol
med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten 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 regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om
der på grundlag af det opnåede revisionsbevis 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 usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er
tilstrækkelige, modificere vores konklusion.
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, 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 præsentation, 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 placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer 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 ledelsesberetningen.
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 fejlinformation.
Baseret på det udførte arbejde er det vores
opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Esbjerg, den 7. april 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,
CVR-nr. 20 22 26 70

Niels Peder Aalund
Statsautoriseret revisor
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ANVENDT
REGNSKABS
PRAKSIS
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse
med den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis
Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år
Generelt om indregning eller måling

Materielle anlægsaktiver

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt
med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

Indregnes for biler og traktorer med kostprisen
svarende til anskaffelsesprisen med tillæg af omkostninger 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:

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 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 forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 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
erhverves eller optjenes.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter består af kompensation i
forbindelse med Covid-19.

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

Biler/traktorer

6 år

Øvrige anskaffelser afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

		
Varebeholdninger måles til dagspris. Kostpris for
varer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

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

Langfristede gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser består af indefrosne feriepenge.

Budgettal
De i årsrapporten anførte budgettal er et udtryk
for det vedtagne budget for 2020.
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SPORT &
EVENT PARK
ESBJERG
Regnskab
2020
Budget og 2019 i 1.000 dkk.
Note

Regnskab

Budget

Regnskab

2020

2020

2019

Ej revideret
Indtægter
Indtægter

18.868.907

30.746

30.472

5.529.667

0

0

32.101.700

30.843

31.496

56.500.274

61.589

61.968

-1.539.575

-3.055

-3.129

54.960.699

58.534

58.839

-28.797.789

-31.200

-29.492

El

-2.260.014

-3.711

-2.687

Varme og vand

-3.611.301

-4.749

-4.349

-767.726

-770

-747

-3.002.790

-3.847

-3.670

-568.511

-636

-551

-5.659.267

-8.239

-8.552

-44.667.398

-53.152

-50.048

Driftsresultat før renter, vedligehold og
udskiftninger

10.293.301

5.382

8.791

Vedligehold og udskiftninger

-8.409.364

-9.762

-9.425

1.883.937

-4.380

-634

-66.228

-120

-61

1.817.709

-4.500

-695

Andre driftsindtægter
Driftstilskud
Indtægter i alt
Vareforbrug
Vareforbrug
Resultat før driftsudgifter
Driftsudgifter
Personaleomkostninger

Forsikringer
Kontorhold
1

Afskrivninger
Øvrig drift af anlæg
Driftsudgifter i alt

2

Driftsresultat før renter
Renter
Nettoresultat
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SPORT &
EVENT PARK
ESBJERG
Balance
2020
Regnskab 2019 i 1.000 dkk.
Note
Aktiver

Regnskab

Regnskab

2020

2019

Materielle anlægsaktiver
1

Biler/traktorer

1.397.273

1.966

40.671

42

Finansielle anlægsaktiver
Aktier
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

864.611

901

1.724.155

3.546

67.565

29

4.467.437

2.547

Kassebeholdninger

85.063

161

Forskudskasser

26.500
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Tilgodehavender moms og energi
Likvide beholdninger

Bank

11.400.530

11.378

20.073.805

20.602

8.939.673

7.122

Diverse kreditorer

4.727.284

7.956

Periodisering af gavekort

Aktiver i alt
Passiver
3

Egenkapital
Kortfristet gæld

1.109.000

1.016

Periodeafgrænsningsposter

742.261
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Afsatte skyldige poster

495.278

549

1.713.191

2.761

51.155

54

2.295.963

814

11.134.132

13.480

20.073.805

20.602

Skyldige feriepenge
Skyldig A-skat, ambi og atp
Langfristet gæld
Indefrosne feriepenge
Gæld i alt
Passiver i alt
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Eventualforpligtelser:
Der er ingen pr. 31/12-2020

Årsrapport 2020

SPORT &
EVENT PARK
Note 1ESBJERG
Afskrivning
I ddk.

Regnskab
2020
Materielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar

5.016.431

Tilgange

0

Afgange

0

Kostpris 31. december

5.016.431

Saldo pr. 1. januar
Afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger
Afskrivninger af afhændede aktiver

-3.050.647
-568.511
0

Afskrivninger 31. december

-3.619.158

Regnskabsmæssig værdi 31. december

1.397.273

31

Årsrapport 2020

SPORT &
EVENT PARK
Note 2ESBJERG
Vedligehold
I 1.000 dkk.

Vedligehold/udskiftninger

Regnskab

Regnskab

2020

2019

Alle
Øvrige investeringer

0

84

2.092

2.593

4.695

3.203

702

530

Renovering indvendig

227

229

Renovering udvendig

54

92

Renovering indvendig

236

644

Renovering udvendig

54

172

52

346

0

970

297

562

8.409

9.425

Svømmehaller
Renovering indvendig
Øvrige anlæg Gl. Vardevej
Renovering i området
Skøjtehallerne og Torvet
Renovering indvendig
Veldtofte

Guldager

Blue Water Arena
Renovering udvendig
Blue Water Dokken
Renovering indvendig
Bramming
Renovering indvendig
Udskiftninger i alt
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SPORT &
EVENT PARK
Note 3ESBJERG
Egenkapital
Regnskab 2019 i 1.000 dkk.

Regnskab

Regnskab

2020

2019

Saldo pr. 1. januar
Primo

7.121.964

7.818

Overført årets resultat

1.817.709

-696

8.939.673

7.122

Saldo 31. december

Heraf er der pr. 31. december 2020 foretaget følgende disponering:
Entre- og aktivitetsnedgang pga. Covid-19

3.000.000

Bygningsvedligehold:

2.500.000

Opsparing til opgaver som vi ikke kan tage i driften:
Gulv i Svømmestadion, samt 1 uges lukning 1 mio. kr.
Tag hal 1 i Guldager 1,5 mio. kr.
Stole på Blue Water Arena 2 mio. kr.
Asfaltbelægning Gl. Vardevej og Guldager 1,4 mio. kr.
Sandfiltre i Svømmestadion 4 mio. kr.
Hensat til mulig efterbetaling vedrørende tidligere års
vedligeholdelse og investeringer.

Disponibel egenkapital pr. 31. december 2020

2.000.000

1.43 9.673
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