Anbefalinger der mangler finansiering
Traditionelle idrætsfaciliteter
Fysiske forbedringer i haller og gymnastiksale (der mangler finansiering)
Renoveringer af haller og sale udedørs (TBH)
Renovering af Vordingborg Hallen
Åbne haller
Tennisbaner
Altletikbaner
*Flytning af altletikbaner på Møn
*Løsning på atletikfaciliteter i Vordingborg
*Afdækning af behov for nye haller i Lundby, Vintersbølle og Præstø
*Afdækning af behov for indendørs tennishal
**Foreningers adgang til hallerne i dagtimerne/skoletiden
**Idrætsfaciliteter knudepunkter for offentlig transport
**Genskabelse af halinspektør funktionen
**Det undersøges om gamle Iselinge svømmehal kan anvendes til andre formål
Aktivt udeliv
Pulje til etablering af faciliteter til aktivt udeliv
*Pulje til renovering og drift af rekreative stier og ruter
*Kortlægning af faciliteter til aktivt udeliv
*Knudepunktskiltning for vandrere og cyklister
**Etablering af MTB spor på ny anlagte rekreative områder
**Skolerne og deres uderum som mødested/knudepunkt
**Brugsaftaler med lodsejere
**Samarbejde med Naturstyrelsen om faciliteter i statsskove
Skolernes uderum
*Tværgående arbejdsgruppe til etablering af uderum på skoler
*Cases for minitrailcenter på forsøgsskole
**Skolernes uderum gøres tilgængelige for civilsamfundet
**Inddragelse af lokalsamfundet inddrages ved nye faciliteter i skolerne uderum
**Udarbejdelse af kriterier for pujlen for skolernes uderum
Overordnede anbefalinger
**Bevægelse indtænkes i i kommuneplan, lokalplaner og kommunale anlægsprojekter
**Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde styrkes
**Helhedsorienteret tilgang i etableringen af nye faciliteter
**Der foretages en analyse af strategier for vedligehold af faciliteter bl.a. rekreative stier
**Der altid afsættes driftsmidler i forbindelse med anlægsbevillinger
**Der altid sikres medarbejderressourcer i forbindelse med anlægsbevillinger
**Der tilvejebringes informationer og faciliteterne synliggøres og formidles

2021
2.510.500 kr.
785.250 kr.

200.000 kr.
100.000 kr.

200.000 kr.

2022

2023

2024

2025

2026

2027 I alt

3.175.500 kr. 8.080.000 kr. 3.725.000 kr. 3.335.000 kr. 1.811.000 kr. 2.633.000 kr. 25.270.000 kr.
785.250 kr. 785.250 kr.
2.355.750 kr.
9.384.500 kr.
870.000 kr.
10.254.500 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
1.860.000 kr.
2.060.000 kr.
100.000 kr.
200.000 kr.

240.000 kr.

240.000 kr.

240.000 kr.

240.000 kr.

240.000 kr.

240.000 kr.

1.640.000 kr.

Manglende budgetmidler i alt
3.795.750 kr. 15.745.250 kr. 9.105.250 kr. 4.835.000 kr. 3.575.000 kr. 2.051.000 kr. 2.873.000 kr. 41.980.250 kr.
*Anbefalinger uden økonomiske overslag. Ved politisk opbakning arbejdes der videre på de økonomiske beregninger.

**Anbefalinger der kræver samarbejde og/eller medarbejderressourcer

