Kriterier for fordeling af udendørs boldbaner
Alle kommunale boldbaner i Sønderborg Kommune stilles gratis til rådighed for folkeoplysende godkendte foreninger.
Når der foretages fordeling af udendørs boldbaner, skal det primært være i det nærområde, hvor foreningen har tilknytning til. Tildelingen er gældende for perioden fra
august til juli.
Foreningerne skal via bookingsystemet webbook, ansøge om både trænings- og
kamptider. Ledige tider vil fremgå af bookingsystemet, som findes på Sønderborg
Kommunes hjemmeside under Kultur, Event og Fritid eller via dette link:
http://book.webbook.dk/sonderborg/portal_borger/
Bookingen er først gældende når den er godkendt af forvaltningen.
Kunstgræsbaner
Fra den forening der er hjemmehørende på den pågældende kunstgræsbane, vælges
en tovholder, som varetager den administrative opgave omkring indkaldelse til fordelingsmøde for de foreninger der benytter banen.
Den fordeling foreningerne når til enighed om, fremsendes efterfølgende til: fritid@sonderborg.dk
Hvis foreningerne ikke kan nå til enighed, skal Kultur, Event og Fritid informeres og
på baggrund heraf invitere til et fordelingsmøde.
Såfremt der ikke kan opnås enighed foreningerne imellem, afgør Kultur, Event og
Fritid fordelingen.
Tovholderen på hver kunstgræsbane, skal som udgangspunkt også deltage i fordelingsmøderne på de øvrige baner.
De tildelte tider er gældende for et kalender år, delt i henholdsvis vinterhalvår fra 1.
november til 14. april og sommerhalvår fra 15. april til 31. oktober.
Vinterperioden (1. november til 15. april) vil fremgå i webbook med den tildeling der
er aftalt foreningerne imellem.
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Sommerperioden (15. april til 31. oktober) vil IKKE fremgå i webbook, selvom tiderne
er tildelt de enkelte foreninger i kalender året. Efter aftale med forvaltningen og de i
forvejen tildelte foreninger, skal andre foreninger have mulighed for at byde ind på
banen i sommerhalvåret.
Ved fordelingen af tider, skal foreningerne være opmærksomme på, at helligdage betragtes på lige fod med weekends.
I det endelige fordelingsmateriale som fremsendes til Kultur, Event og Fritid, skal
der fremgå dato for opstart for de enkelte foreninger.
Opstår der situationer, hvor den tildelte tid ikke benyttes, skal dette hurtigst muligt
meddeles Kultur, Event og Fritid.
OBS – OBS – OBS
Der skal IKKE laves årsbooking for kunstgræs og vinterbaner i vinterperioden.
Booking af den aftalt tildelte tid i vinterperioden foretages af Kultur, Event og Fritid
Ledige timer
Såfremt der er ledige timer på boldbanerne, herunder også kunstgræsbaner, vil de
være til rådighed for alle foreninger i Sønderborg Kommune. Der skal dog stadig søges tilladelse via webbook
Ledige timer vil fremgå af bookingsystemet, som findes på Sønderborg Kommunes
hjemmeside under Kultur, Event og Fritid eller via dette link: http://book.webbook.dk/sonderborg/portal_borger/
Brugerbetaling
For ikke godkendte samt ikke hjemmehørende foreninger, privatskoler, efterskoler,
gymnasier samt øvrige uddannelsesinstitutioner, udlejes banerne på timebasis inkl.
omklædningsfaciliteter. Dertil kommer leje for banelys. Evt. opkridtning afregnes
særskilt.
Priser for benyttelse af kunstgræsbaner pr. banetime
Se taksterne på https://sonderborgkommune.dk/borger/takster
Retningslinjen har hjemmel i Folkeoplysningslovens kap. 6 § 21-22.
Vedtaget af Kultur, Borger- og Fritidsudvalget den 12.09.2017

