Favrskov Kommune

Budget 2020

Anlægsforslag
Nr.

Forslag

Mindre anlægsprojekter indenfor fritidsområdet

Politikområde

601 Fritidsfaciliteter

Udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

A-601

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag:
Forslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 150.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Der er således tale
om en genfremsættelse med et reduceret beløb i 2020.
Teknik og Kultur modtager løbende ansøgninger fra foreninger, privatpersoner og frivillige som søger om tilskud
til mindre konkrete anlægsprojekter inden for fritids- og idrætsområdet fx motionsredskaber i parker, discgolfbaner eller skaterramper. Ansøgningerne falder uden for Kultur- og Fritidsudvalgets budget afsat til kulturelle aktiviteter, og der er ikke mulighed for at bevillige tilskud inden for fritids- og idrætsområdet, da alle midler på forhånd er disponerede.
Med dette forslag vil der inden for fritids- og idrætsområdet være mulighed for at yde tilskud til mindre projekter,
der ellers henvises til den årlige budgetlægning, men som er for små i denne sammenhæng.
I 2018-19 er der bl.a. bevilliget tilskud til etablering af frostfri vandhane ved Borridsø Shelterplads, ny pumpe til
Voldby Friluftsbad samt en ny bom til Rønbæk stadion. Da der er akkumuleret et overskud på 213.000 kr. fra
sidste budgetår, foreslås det, at anlægsbeløbet sættes ned til det halve i 2020.
Det foreslås, at beløbet udmøntes administrativt ved ansøgninger under 20.000 kr. Ved ansøgninger over
20.000 kr. behandles ansøgningen i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Med forslaget bliver det muligt at understøtte initiativer for foreninger, initiativgrupper eller lignende til at etablere
anlæg, som vil være til glæde for borgerne.
Der afsættes et mindre årligt beløb til afledt drift af de nye anlæg, som etableres på kommunal jord.
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Budget 2020

Anlægsforslag
Nr.

Forslag

Anlæg i landsbyerne

Politikområde

603 Det kulturelle område

Udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

A-602

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag:
Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 200.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.
Med forslaget afsættes der midler til at støtte aktiviteter og opretholde faciliteter for beboerne i landsbyerne. Midlerne har hidtil dels været anvendt til tværgående projekter som borgerbudgettering, markedsføringsindsatser og
Kunsten ud i Landsbyerne og dels til støtte af aktiviteter i de enkelte landsbyer fx møde- og aktivitetssteder,
etablering af rekreative områder samt renovering og energiforbedringer i forsamlingshuse.
Afhængigt af Landsbyrådets budget, indholdet og omfanget af de indsendte ansøgninger ydes der støtte til 1520 projekter årligt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Fra 2018 til 2019 var den akkumulerede overførsel vedrørende Landsbyrådet på ca. 1,5 mio. kr. Dette beløb er
allerede disponeret til projekter, som fik tilsagn i perioden 2017-2018, men hvor beløbet først kommer til udbetaling i løbet af 2019.
Landsbyrådet stiller krav om en delvis medfinansiering fra ansøger, en grad af frivillig arbejdskraft samt at ansøger også har undersøgt muligheden for medfinansiering fra puljer og fonde. Forsamlingshuse skal ved renoveringsprojekter selv medfinansiere 40 % af udgifterne.
Alt efter projekternes størrelse og karakter, kan en af kilderne til medfinansiering være LAG Randers-Favrskov.
I 2020 er der i driftsbudgettet afsat ca. 1,255 mio. kr. til Landsbyrådets drift og aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:
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Anlægsforslag
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Forslag

Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien

Politikområde

601 Fritidsfaciliteter

Udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

A-603

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag:
Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. årligt i 2020 og overslagsårene til initiativer i forlængelse af friluftsstrategien. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 500.000 kr. i 2019 og med 500.000 kr. i budgetoverslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.
Friluftsstrategien blev vedtaget af Byrådet i 2015 og sætter retning for udviklingen af friluftslivet i Favrskov Kommune inden for de tre indsatsområder: Stier og forbindelser, Friluftsområder samt Information og formidling.
Det foreslås, at anlægsbeløbet udmøntes til lokale projekter efter retningslinjer, der vægter følgende:
 Projekter, der kommer flest muligt til gode
 Projekter med solidt lokalt ejerskab
 Projekter, der kan vedligeholdes og ”driftes” lokalt
 Projekter, der er umiddelbart realiserbare (eks. ikke forundersøgelser)
Beløbet udmøntes efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget, der indstiller til Byrådet. Det foreslås, at puljen
udmøntes én gang om året, først på året. Foreninger, der bliver tilgodeset via puljen, skal være indforstået med
selv at påtage sig den efterfølgende drift og vedligehold af projekterne. Der afsættes således fremadrettet ikke
midler til afledt drift.
Friluftsstrategiens handlingsplaner har hidtil omsat friluftsstrategien til konkrete initiativer indenfor både natur,
miljø, plan, sundhed og kultur og fritid. Initiativerne kan fx være oprettelsen af nye stiforbindelser mellem eksisterende naturperler, aktiviteter, der bruger naturen som aktivt læringsmiljø eller tiltag, der letter adgangen til og
formidlingen af de allerede eksisterende naturoplevelser.
I 2019 er bl.a. følgende initiativer blevet sat i gang:
 Styrket Naturbegejstring (Naturformidlingsprojekter for børn)
 Friluftsfaciliteter ved Nørreåen, Vester Velling
 Nytænkning af gadekær i Sall
 Orienteringsløbskort til skoleklasser
 Løbespor med forhindringer i skovområdet ved Søndervangsskolen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Den konkrete udmøntning af beløbet besluttes af Byrådet i forbindelse med godkendelse af handlingsplan for
2020.
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Anlægsforslag
Nr.

Forslag

Energioptimering - folkeoplysningsområdet

Politikområde

602- Folkeoplysning

Udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

A-604

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag:
Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med 1,5 mio. kr. pr. år i perioden 2018-21. Der er således
tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 er 0,8 mio. kr. fremrykket
til 2019, derfor foreslås der kun afsat 0,7 mio. kr. i 2020.
Med forslaget afsættes der midler til energiforbedringer i selvejende haller, foreningsejede klubhuse, spejderhytter, ridehaller og lignende bygninger, hvor foreningerne har folkeoplysende aktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalget
og Teknik- og Miljøudvalget har godkendt retningslinjer for tilskud til energioptimering.
I 2018 er der gennemført en forundersøgelse af energiforbedringspotentialet. Undersøgelsen afdækkede, at det
er muligt at opnå en betydelig energimæssig og økonomisk besparelse i de selvejende haller, svømmehaller og
foreningsejede klubhuse. På baggrund af forundersøgelsen besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at igangsætte
alle energioptimeringsforslagene fra forundersøgelsen med undtagelse af etablering af solceller på Hammel
Idrætscenter, Hinnerupbadet og Tungelundbadet. I den forbindelse er 0,8 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i
2020 fremrykket til 2019.
Energioptimeringsprojekterne omfatter forbedringer af belysning, ventilationsanlæg, udskiftning af pumper og
termostater, installation af varmepumper mv. Der er tilknyttet ekstern energirådgiver, som står for at projektere
og gennemføre alle energioptimeringsprojekterne. Projekterne forventes afsluttet med udgangen af 2019 afhængigt af hallernes og foreningernes sæson og aktiviteter.
Med de besluttede energioptimeringsforbedringer i 2018-19 på i alt 3,8 mio. kr. forventes en samlet årlig besparelse på 0,855 mio. kr. i de selvejende haller og svømmehaller samt foreningsejede klubhuse. Samtidig har
energioptimeringsprojekterne en positiv effekt på Favrskov Kommunes CO 2 udledning.
I perioden 2018-21 er der samlet set afsat et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. Heraf er der godkendt anlægsbevilling
på 3,8 mio. kr. til de konkrete energioptimeringsforbedringer fra forundersøgelsen. Udgifterne til energiforbedringerne er skønnet i forbindelse med forundersøgelsen, og de faktiske udgifter kendes først, når alle projekter er
gennemført.
Når alle projekterne er gennemført forelægges resultatet for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på udmøntning af det resterende rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. Det forventes, at der heraf skal anvendes et mindre beløb
til at imødekomme uforudsete udgifter og svingende priser som følge af energioptimeringsprojekterne.
Der er gennemført en undersøgelse af mulighederne for at etablere solceller på Hinnerupbadet, Hammel Idrætscenter og Tungelundbadet. Undersøgelsen viser, at det er muligt at etablere solceller de pågældende steder
med en tilbagebetalingstid på 10-11 år. Det vurderes, at udgiften kan afholdes inden for det resterende rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. Dette skal dog genberegnes, såfremt det besluttes at bevillige tilskud til solceller. Det
er ikke er muligt at etablere et solcelleanlæg på Voldby Friluftsbad.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Tilskudsmodtagerne beholder den økonomiske besparelse, der er forbundet med energioptimeringen.
De foreninger, der modtager lokaletilskud, vil spare på energiudgifterne som følge af energioptimeringen. Lokaletilskuddet vil derfor også blive reduceret. Da foreningerne selv afholder mindst 35 % af energiudgifterne jf. Favrskov Kommunes lokaletilskudsregler, vil besparelsen også komme foreningerne til gode.
Omfanget af Favrskov Kommunes besparelse på lokaletilskud beregnes i 2021 på baggrund af foreningernes
ansøgninger om lokaletilskud vedrørende 2020. Her er det muligt at sammenholde energiudgifterne for 2020
med de foregående år. Beregningen vil vise, i hvilket omfang lokaletilskudsbudgettet kan reduceres. På baggrund af forundersøgelsen forventes budgettet at kunne reduceres med 30.000 kr. I 2020 er der afsat 1,296 mio.
kr. til lokaletilskud til foreningernes egne/lejede lokaler.
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Anlægsforslag
Nr.
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Nyt idrætsanlæg i Søften

Politikområde

601 Fritidsfaciliteter

Udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

A-605

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag:
Det foreslås, at der afsættes 42,2 mio. kr. i perioden 2020-23 til etablering af et nyt samlet idrætsanlæg i Søften.
Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-2022 med henholdsvis 2, 15 og 15 mio. kr. i 2020, 2021 og
2022. Der er således tale om en genfremsættelse, men med forhøjede beløb.
Et nyt samlet idrætsanlæg omfatter bl.a. etablering af stiunderføring under Engdalsvej, parkeringsarealer, interne
veje og stier, beplantning, regnvandsbassiner, klubhusfaciliteter, fodboldbaner og tennisbaner på et ca. 12 hektar stort område syd for Engdalsvej. I budget 2018 er der afsat 0,5 mio. kr. til det indledende arbejde. Beløbet er
anvendt til foreløbig indretning og arealdisponering, der indgår som illustrationer i lokalplanen for området.
Det nye idrætsanlæg indgår i Kommuneplan 2017-29, og lokalplanen er vedtaget 30. april 2019. Som led i realiseringen har Byrådet samtidigt godkendt at igangsætte ekspropriationsprocedure for at erhverve den nødvendige jord, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler.
Den foreløbige tidsplan for det nye idrætsanlæg er således:
2019
2020

2021

2022
2023

- Udbud af rådgiveropgaven
- Arealerhvervelse
- Arkæologiske forundersøgelse påbegyndes
- Jord- og miljømæssige undersøgelser
- Anlægget indretning/disponering og projektering
påbegyndes
- Projektering fortsættes
- Anlægget påbegyndes: stiunderføring, parkeringsplads
regnvandsbassiner, omlægning af rør/ledninger
- Anlægget fortsættes: fodboldbaner, klubhus, veje- og
stier
- Anlægget fortsættes: tennisbaner, petanquebaner,
beplantning

Flytningen af idrætsanlægget giver også mulighed for – på længere sigt - at omdanne det eksisterende idrætsanlæg på Neptunvej til boligområde.
Den skitserede tidsplan forudsætter, at jorderhvervelsen kan foregå ad frivillighedens vej og at de arkæologiske
undersøgelser ikke viser forhold, der kan forsinke projektet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Der forslås afsat henholdsvis 10,2 mio. kr. i 2020, 15,8 mio. kr. i 2021, 9,2 mio. kr. i 2022 og 7 mio. kr. i 2023.
På et temamøde i maj 2018 blev Byrådet præsenteret for 4 modeller til idrætsanlæggets indhold. Model 1 svarer
til anlægget på Neptunvej, mens model 4 svarer til Søften Gymnastikforenings (SGF) budgetforslag. Det foreslå-

ede anlæg svarer til model 2. Model 3 adskiller sig fra model 2 ved, at modellen indeholder en kunstgræsbane
og klubhuset er større.
Anlægsforslaget adskiller sig fra anlægsblokken fra budget 2019-22 ved, at det også omfatter beløb til stiunderføring under Engdalsvej. Ligeledes er beløbene justeret i forhold til det aktuelle prisniveau på de forskellige anlægsopgaver. Det oprindelige prisoverslag på mellem 30-40 mio. kr. (afhængigt af anlæggets omfang) er fra
2017.
I nedenstående tabel fremgår de samlede drifts- og anlægsudgifter ved modellerne 1-4.
Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

3 stk. fodboldbaner

4 stk. fodboldbaner

4 stk. fodboldbaner

3 stk. fodboldbaner

1 vinterbane m. lys

1 vinterbane m. lys

1 kunstbane m. lys

1 opvisningsbane m. tribune

Tennis og petanquebaner

Tennis og petanquebaner

Tennis og petanquebaner

1,5 kunstbane m. lys

Klubhus 326 m2 + tennisfa-

Klubhus 405m2 (fælles med

Klubhus 510m2 (fælles med

Tennis og petanquebaner

ciliteter

tennis)

tennis)

Klubhus 740m2 (fælles med

56 p-pladser

100 p-pladser, HC og bus

100 p-pladser, HC og bus

tennis)
250 p-pladser, HC og bus

Anlæg: 38,4 mio. kr.
Drift:
0,496 mio. kr.

42,2 mio. kr.
0,553 mio. kr.

47,0 mio. kr.
0,570 mio. kr.

56,1 mio. kr.
0,627 mio. kr.

En række udgifter vil være ens uanset projektets omfang: arealerhvervelse, arkæologisk forundersøgelse, jordog miljøundersøgelser, stiunderføring under Engdalsvej, regnvandsbassiner, rør/ledningsomlægninger og interne veje- og stier. De væsentligste forskelle mellem modellernes anlægsudgifter skal findes i antallet af baner,
størrelsen på klubhuset og hvorvidt der skal etableres en kunstgræsbane.
I model 3 og 4 afsættes der 3,75 mio. kr. til tilskud til SGF til etablering af en kunstgræsbane. Beløbets svarer til
én kunstgræsbane på samme måde, som til banerne i Hinnerup, Hammel og Hadsten. Byrådet har ikke besluttet
om der skal anlægges en kunstgræsbane i forbindelse med anlægget. SGF ønsker, at der skal anlægges 1,5
bane i model 4. Hvis der skal anlægges en kunstgræsbane forudsættes det, at SGF selv bidrager med minimum
1 mio. kr. til anlægget af banen - i lighed med de øvrige kunstgræsbaner. Hvis der skal anlægges kunstgræs udover 1 bane forventes denne finansieret 100 % af SGF i lighed med vilkårene for øvrige klubber og baner.
De afledte driftsudgifter skønnes at være 0,553 mio. kr. ved model 2. Udgifterne omfatter baner, parkeringsplads, klubhuset, stier og veje mv. I beregningen af de afledte driftsudgifter, er det forudsat at SGF fortsat ejer og
driver tennisbanerne. Når det eksisterende idrætsanlæg på Neptunvej tages ud af drift, forventeligt i 2024, tilføres driftsbeløbet på ca. 0,265 kr. kassebeholdningen. Driftsbeløb til fodboldbanerne og klubhuset afsættes fra
2023, og driftsbeløb til det resterende anlæg afsættes fra 2024, hvor hele anlægget forventes at kunne tages i
brug.
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Udskiftning og reparationer i café og bowling InSide

Politikområde

603 Det kulturelle område

Udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

A-606

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag:
Det foreslås, at der afsættes 1,4 mio. kr. fordelt med 0,7 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i 2021 til ekstraordinære
udskiftninger og reparationer i cafeen og bowlinganlægget i Kultur- og Sundhedscenter InSide, som ikke kan løses inden for InSides nuværende drift. Der er afsat 736.000 kr. i 2020 til Kulturhusets drift.
Cafeen med de tilhørende køkkenfaciliteter er en af de centrale funktioner i Kultur- og Sundhedscenteret. Café
InSide Upstairs står for servicering af husets gæster til daglige møder, kultur- og foreningsarrangementer mv. og
caféen er derfor helt central for kulturhusets drift. Cafeen er bortforpagtet, og i forpagtningsaftalen indgår, at
Favrskov Kommune skal sørge for at inventar, udstyr og maskiner udskiftes og repareres. En del af inventaret i
caféens køkken som fx friture og ovne trænger til reparation eller udskiftning. Udgifterne hertil vurderes at være
ca. 950.000 kr. i alt.
Bowlinganlægget er af ældre dato, og større reparationer er påkrævet, hvis der fortsat skal være et velfungerende tilbud om bowling i InSide. Bowlinganlægget er tidligere drevet af en frivillig forening, men anlægget indgår i
dag i cafeens forpagtning. Bowlinganlægget i InSide er det eneste bowlinganlæg i Favrskov Kommune. Udgifterne hertil udgør 450.000 kr.
Der er tale om nødvendige større investeringer og renoveringsopgaver, som ikke kan finansieres inden for kulturhusets budget. Opgaverne er ikke en del af Ejendomscenterets drift af bygningen i dag. Kulturhuset har i forvejen en række udgifter til reparationer og udskiftning af skaterbane, møbler m.v., der kun vanskeligt kan afholdes inden for det afsatte budget til kulturhuset.
Det forventes, at forpagtning af café og restaurant i InSide skal i offentligt udbud i løbet af 2020.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Med det afsatte beløb til ekstraordinære renoveringsopgaver i InSide er det muligt at gennemføre en række reparationer og indkøb af nødvendigt inventar til køkkenet og bowlinganlægget i InSide.
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Omlægning af Laurbjerghallens lån

Politikområde

601 Fritidsfaciliteter

Udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

A-607

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag:
Det foreslås, at Laurbjerghallens lån omlægges til et kommunalt lån med henblik på at Favrskov Kommune sparer i alt ca. 209.000 kr. i renteudgifter i Favrskovmodellen over de næste 12 år.
Laurbjerghallen har et variabelt forrentet erhvervslån på 760.000 kr. i et lokalt pengeinstitut på pt 4,75%, som foreslås omlagt til et kommunalt fastforrentet lån med en rentesats på 0,0%.
Jævnfør Favrskovmodellen (tilskudsmodellen til idrætshallerne) dækkes de selvejende hallers låneudgifter på de
lån, der indgår i modellen. Laurbjerghallens lån indgår i modellens tilskud til låneydelser. Det vil sige, at Favrskov
Kommune dækker alle hallens låneudgifter i lånets løbetid. Favrskov Kommunes udgift til Laurbjerghallens lån er
pt 76.000 kr. årligt. Med omlægningen til et kommunalt lån vil udgiften fremadrettet være ca. 56.500 kr. årligt,
svarende til en årlig rentebesparelse på 19.500 år. Som alternativ kan lånet indfries. Dette vil medføre en besparelse i Favrskovmodellen på 76.000 kr. årligt.
I forbindelse med budget 2015-18 blev Tungelund Aktivitetscenter og Voldum-Hallens lån omlagt til kommunale
lån. Heraf var en del af lånene omfattet af Favrskovmodellens tilskud til låneydelser, mens en anden del var
uden for modellen. I den forbindelse blev Favrskovmodellens budget til låneydelser reduceret med 88.000 kr. på
grund af rentebesparelsen. Med omlægning af Laurbjerghallens lån, er alle de selvejende hallers lån, der indgår i
Favrskovmodellen enten kreditforeningslån, KommuneKredit eller kommunale lån.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Låneomlægningen er udgiftsneutral for Laurbjerghallen, idet Favrskov Kommune fortsat dækker alle udgifterne
forbundet med lånet.
Med låneomlægningen forventes Favrskov Kommune at spare 19.500 kr. årligt i tilskud til låneydelser. Den endelig besparelse kendes først ved låneomlægningen i 2020.
Med forslaget ydes et kommunalt lån på 760.000 kr. til Laurbjerghallen. Det kommunale lån anvendes til at indfri
det eksisterende erhvervslån. Det kommunale låns løbetid tilpasses, så det svarer til restløbetiden på det nuværende erhvervslån. Det kommunale lån afdrages med 56.600 kr. pr. år.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:
2020

2001

2021 2002

2022
2003

2004
2023

Anlægsudgifter

760

0

0

0

Anlægsindtægter

-56,5

-56,5

-56,5

-56,5

Afledt drift

-19,5

-19,5

-19,5

-19,5

Favrskov Kommune

Budget 2020

Anlægsforslag
Nr.

Forslag

Renovering af Haldum-Hinnerup Hallen

Politikområde

601 Fritidsfaciliteter

Udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

A-608

Bemærkning

Beskrivelse af anlægsforslag:
Det foreslås, at der afsættes 2,2 mio. kr. til renovering og modernisering af Haldum-Hinnerup Hallen.
Det foreslås at istandsætte og modernisere hallen for at give hallen et mere moderne udtryk. Hallen er bygget i
1975 og indeholder selve hallen, en gymnastiksal og tilhørende omklædningsrum. I 1995 blev hallen udvidet
med et klubhus, køkken og mødelokaler. Klubhuset ejes og drives af Hinnerup og Omegns Gymnastikforening
(HOG). HOG ejer ligeledes en tilbygning med vaskeri og depot på hallens nordlige side. Renoveringen angår
kun den kommunale del af bygningsmassen, bortset fra udvendig afrensning af tilbygningen.
Indvendigt opdateres indgangspartiet og de tilhørende toiletter. Gulvet i gymnastiksalen udskiftes, spærene i hallen, gymnastiksalen og døre m.v. males i mere opdaterede farver og belysningen forbedres i nogle af lokalerne.
Udvendigt afrenses og smudsbehandles facaden, og døre og vinduer udskiftes eller males. Ankomstområdet og
udenoms arealerne ændres som led i at gøre hallen mere moderne og indbydende. Der afsættes 2,1 mio. kr.
hertil.
Istandsættelsen omfatter ikke omklædningsrummene og afdelingen med omklædningsrummene, der anvendes
af HOG’s fodboldafdeling, da det her er nødvendigt at genoverveje logistikken og udnyttelsen af arealerne. Det
foreslås, at der afsættes 100.000 kr. til ekstern arkitektbistand hertil.
Arkitekten skal skitsere mulighederne for at forbedre logistikken i hallen og omklædningsrummene, særligt fodboldomklædningsrummene. På nuværende tidspunkt fremstår omklædningsrummene og fodboldomklædningen
usammenhængende og dårligt udnyttet arealmæssigt. Arkitekten skal udarbejde skitser og beregne økonomien
forbundet med en eventuel ombygning og modernisering af lokalerne. Dette arbejde skal ske i samarbejde med
HOG’s fodboldafdeling og andre centrale brugere. Udgiften til ombygning og modernisering af omklædningsrummene vil afhængige af omfanget af det konkrete projekt. Arkitektens skitser præsenteres for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på beslutning om den videre proces.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Der er gennem årene sket mindre forbedringer af hallen, fx nye fliser på toiletter og nogle af omklædningsrummene. Hallen er blevet malet og der langt nyt gulv i hallen i forbindelse med en større vandskade. Ventilationsanlægget er skiftet i 2011. Hallen fremstår i dag som delvist renoveret. Med et beløb til renovering af hallen vil det
være muligt at give hallen et mere moderne udtryk.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:
2020
Anlægsudgifter
Anlægsindtægter
Afledt drift

2.200
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