FREDERIKSDAL ALLÉ 7
7800 SKIVE
Tlf: 30 32 77 44
E-mail: lm@skiveidraetssamvirke.dk
Skive, den 26. juni 2018

Anlægsønsker fra idrætsforeningerne i Skive Kommune 2018
Foreningernes ønsker er indsamlet af Skive Idrætssamvirke (SIS) pr. 1. marts 2018.

SIS har opdelt de 33 anlægsønsker i 3 grupper:
▪
▪
▪

16 anlægsønsker, der prioriteres i denne omgang
4 mindre anlægsønsker håndteres via forvaltningens budget
13 Anlægsønsker, der ikke prioriteres i denne omgang

SIS har valgt at prioritere 14 ønsker ud fra nedenstående overordnede prioriteringer. Velvidende at den kommunale
anlægsramme ikke vil kunne dække alle disse i 2018 – 2021.
Da der laves en ny prioriteringsliste hvert år, kan nogle af de ikke prioriterede ønsker med et mere gennemarbejdet
bilagsmateriale (herunder vigtigt med finansieringsforslag) og/eller øget behov meget vel komme højt på
prioriteringslisten til de følgende år.

Generelt må SIS forudsætte at kommunen samtidig med anlægsbevillinger tager højde for afledte øgede
driftsudgifter. De efterfølgende driftsudgifter kan være et større problem end anlægsudgifterne.
Der har været følgende overordnede prioriteringer:
➢

Det idrætslige aspekt ved anlægsprojekter vejer tungt for SIS. Her indgår høj belægning/overbelægning af
eksisterende faciliteter, og anlæg, der generelt vil give et løft for idrætten i kommunen/lokalområdet. Idræt
for børn og unge har høj prioritet.

➢

Større renoveringsopgaver af idrætsanlæg opprioriteres. På dette felt vil SIS prioritere, at der for alle
idrætsanlæg i kommunen sker en registrering af renoveringsbehov for de kommende år. For lokaler skal der
vægt på energirenoveringer med efterfølgende driftsbesparelser.

➢

Ansøgningerne fra rideklubberne, som løser problemer i forhold til ny lovgivning, skal prioriteres.

➢

Der skal ske forbedringer for idrætten i alle dele af kommunen.

➢

SIS har øje for, at nogle få ”fyrtårnsanlæg” kan opgraderes til national/international standard.

➢

Anlægsopgaver skal samlet ses i et længere udviklingsperspektiv for kommunen.

Anlægsønskerne præsenteres og drøftes på et møde mellem Kultur- og fritidsudvalget og Skive Idrætssamvirke den
14. august 2018
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Følgende 16 anlægsønsker udgør prioriteringslisten for 2018
2018
1.
2017
1.
2016
1.
2015:
4.
2014:
4.
2013:
15.
2012:
15.
2011:
Ikke
prioriteret

Forening:
Skive Idræts Klub
Projekt:
Anlæg af 2 nye græsbaner i Egeris (1. prioritet)
Beskrivelse:
Kommunale udendørs anlæg.
2 nye græsbaner på den gamle Metallic grund, nord for Egeris Idrætsanlæg.
Opførelsen af en ny græsbane er prissat til 1.500.000 kr. pr. bane, hvilket inkluderer
vækstjord og dræn. Priserne er opgjort af Danjord i 2017.

Renovering/nyanlæg:
Nyanlæg
Totalpris:
3.000.000 kr.
Kommunal del:
3.000.000 kr.
Årlig drift kommunalt:
60.000 kr.

Det er vores ønske at anvende én af græsbanerne til vintertræning og dette vil
medføre behov for lys på banen. Der er ikke indhentet tilbud på pris for
etableringen af lys på en af de nye baner. SIK tænker at søge fonde om midler til
støtte for denne etablering. Alternativt ønskes en tilladelse til at anvende en
eksisterende græsbane med lys til vintertræning, når de nye baner tages i brug.

Bemærkninger/bilag:
Beregning af banekapacitet og -behov
Anlægsudvalgets kommentarer:

2018: Forening:
2.
Skive Rideklub
2017: Projekt:
Etape 2 af projekt Skive Ride- og Friluftscenter (1. Prioritet)
2016: Beskrivelse:
6.
Lejede lokaler
2015:
1.
Etape 2 af projekt Skive Ride- og Friluftscenter, med hjerterum/opsadlingsrum og
2014: værested, forlængelse af ridehal, der giver adgang til Dansk Ride Forbunds større
2.
nationale stævner.
2013:
1.
Skive Kommune har bevilget projektet med 1.5 millioner kr. i 2016, 1. Million kr. i
2017 og 4. Millioner i 2018 som her genansøges, da vi i 2017 på daværende
tidspunkt ikke kunne præstere et fuldt finansieret projekt, som vi kan nu.

Renovering/nyanlæg:
nyanlæg
Totalpris:
12.700.000 kr.
Kommunal del:
4.000.000 kr.
Bevilget 2014
200.000 kr.
Bevilget 2015
1.800.000 kr.
Bevilget 2016
1.500.000 kr.
Bevilget 2017
1.000.000 kr.
Afsat 2018
4.000.000 kr.
Ekstern finansiering:
Fonde
Egenfinansiering:
Optagelse af lån
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2018:
3.

Bemærkninger/bilag:
Følgebrev, anlægsbudget, projektbeskrivelse, driftsbudget.
Anlægsudvalgets kommentarer: SIS bakker op om Skive rideklubs projekt, som nu
er realistisk fordi der er anden finansiering inde over.

Årlig drift kommunalt:
Uændret kr.

Forening:
Westjump
Projekt:
Køb af ny hangar med klubhus (1. Prioritet)
Beskrivelse:
Egne lokaler

Renovering/nyanlæg:
nyanlæg
Totalpris:
1.175.000kr.
Kommunal del:
350.000 kr.

Vi ønsker at købe en hangar og tilhørende klubhus på Skive Lufthavn. Bygningerne
ligger på Lufthavnsvej 10, 7840 Højslev. Dertil ønsker vi at flytte vores nuværende
faciliteter fra Lufthavnsvej 12 til Lufthavnsvej 10. Med dette tiltag kommer vi til at
tredoble vores hangarområde og mere end fordoble størrelsen på vores klubhus.
Tiltaget understøtter den 3-årige udviklingsplan og vision klubben har.
Det overordnede formål er at gøre os i stand til at være den klub i Jylland, der laver
flest faldskærmsspring samt afholde mindst et arrangement om året, der er på
størrelse med et DM i faldskærmssporten og lever op til internationale standarder.

Egenfinansiering:
150.000 kr.
Anden ekstern
finansiering:
700.000 kr. (DIF og
Spar Vest fonden)

Bemærkninger/bilag:
Bilag 1: oplæg til køb af hangar, West Jump
Anlægsudvalgets kommentarer: SIS bakker op om Westjumps projektet, som er
realistisk, da Sparvest Fonden har godkendt at støtte med 350.000 kr.

Årlig drift kommunalt:
35.000 kr.

2018: Forening:
4.
Skive Atlet Club
Projekt:
Udskiftning af gulv i træningssal (1. Prioritet)
Beskrivelse:
Lejede lokaler
Det eksisterende gulv er efter 10 år i sådan en fatning, at det indebærer betydelig
risiko for skader ved træning, både for børn og voksne idet fødderne bliver fanget af
løse overflade stykker. Gulvet er flere steder forsøgt repareret med tape, men dette
er desværre ikke en holdbar løsning.
Klubben har mulighed for selv at optage og bortskaffe det gamle gulv, samt pålægge
det nye gulv ved frivillig arbejdskraft.
Bemærkninger/bilag:
Tilbud på nyt gulv og billeder
Anlægsudvalgets kommentarer:

www.skiveidraetssamvirke.dk

Renovering/nyanlæg:
renovering
Totalpris:
94.000 kr.
Kommunal del:
84.000 kr.
Egenfinansiering:
10.000 kr.

Årlig drift kommunalt:
0. kr.
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2018:
5.
2017:
Ikke
prioriteret

Forening:
BMX Limfjord
Projekt:
Færdig løsning vedrørende klubhus (1. Prioritet)
Beskrivelse:
Egne lokaler

Renovering/nyanlæg:
Nyanlæg
Totalpris:
480.000 kr.
Kommunal del:
405.000 kr.

Ekstern finansiering:
75.000 kr.
Lige nu har vi ingen klubhus da skive kommune har erklæret vores klub hus for
(Carlsbergfonden og
uegnet pga. skimmelsvamp. Alt vores udstyr står i kælderen og der har grundvandet
Durupfonden)
stået 0,5m op her i vinter så meget af vores udstyr har taget skade.
Vi står virkelig og mangler et klubhus til vores medlemmer.

Vi har planer om at søge lidt fonde. De fonde vi vil søge er:
Carlsberfonden:

50.000,00 kr.

Durupfonden:

25.000,00 kr.

Huset indeholder klublokale med vinduespartier vendt mod banen kontor som
bruges til bestyrelsesmøder og køkken med åbning mod klub lokale som Indeholder
køleskab fryser opvasker emhætte friture komfur som bruges til daglig drift og løb.
Grundtegning findes som vedhæftet fil.
Ved nybyggeri er prisen 10000 kroner inklusiv moms pr. Kvadratmeter men der kan
nok findes en brugt pavillon i god stand og som opfylder isoleringskravene og som
ligner vores grundtegning til en pris som er billigere.
Vi har mulighed for at hjælpe til med malearbejde rengøring efter håndværker
anlægsarbejde før og efter etablering af klubhus.
Bemærkninger/bilag:
Grundtegning til huset og ansøgning og klubhus.

Årlig drift kommunalt:
10.000 kr.

Anlægsudvalgets kommentarer: Klubben mangler et klubhus, da det er erklæret
uegnet.

2018: Forening:
6.
Sallingsund Sejlklub
Projekt:
Ny flydebro (1. Prioritet)
Beskrivelse:
Udendørs anlæg, egne

Renovering/nyanlæg:
nyanlæg
Totalpris:
45.665,00 kr. + moms
Kommunal del:
45.665,00 kr. + moms.

Ny flydebro til ungdomsafdelingen til søsætning af optimistjoller, SUPer, vindsufere, Egenfinansiering:
kajakker mm. Flydebroen er opdel i to små broer. En på hver side af nedgangen til
Rest fra kommunalt
vandet.
tilskud
Investeringen er nødvendig, da den gamle er tæret op, og der er rustangreb, som
man kan skære sig på.
Bemærkninger/bilag:
Tilbud på flydebro

Årlig drift kommunalt:
kr.

Anlægsudvalgets kommentarer:
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2018:
7.
2015:
5.

Forening:
Skive Golfklub
Projekt:
Dræning af baner (1. Prioritet)
Beskrivelse:
Udendørs anlæg, lejede

Renovering/nyanlæg:
nyanlæg
Totalpris:
178.000 kr.
Kommunal del:
178.000 kr.

I 2017 fik Skive Golfklub gennemført dræning via en bevilling fra SIS/Skive
Kommune. Arbejdet har haft en rigtig god effekt, men desværre har vi hen over
efteråret været ramt af store problemer på områder, hvor den førnævnte bevilling
desværre ikke kunne række til dræning af. Det har bl.a. medført, at vi har været
nødt til at lukke banen delvist allerede i september måned på grund af problemer
med vand. Vi kunne simpelthen ikke køre med vore maskiner uden at køre fast og
dermed forvolde stor skade på banen. Det er først i forbindelse med frost her i
januar måned, at det har været muligt at klippe førnævnte områder. Fra september
har det heller ikke været muligt at samle bolde maskinelt på drivning range. I
sagens natur er det en uholdbar situation i forhold til fastholdelse af medlemmer,
hvis vor bane ikke er spilbar i for store dele af året. Også det forhold, at de to
golfbaner i kommunen er et stort aktiv både turistmæssigt og m.h.t. tilflytning, gør
en supplerende bevilling aktuel. Vort ønske er angivet til 2019, men vores plan for
supplerende dræning er delt op i moduler, som kan iværksættes uafhængigt af
hinanden, således at der vil være mulighed for en delvis gennemførelse allerede i
2018, såfremt andre projekter ikke bliver gennemført i fuld udstrækning (vor
prioritet her er: Driving Range (48.000 kr.) og derefter hul 9 (27.000 kr.)).
Vi er pt. i gang med mindre omkostningstungt dræningsarbejde af teested og green,
men har årlige driftsudgifter på over 4 mio. kr., som i alt væsentligt betales af
klubben, hvorfor vi ikke har midler til rådighed. Vore medlemmer yder et meget
stort bidrag gennem frivilligt arbejde og et årligt kontingent på 5.600 kr.
Bemærkninger/bilag:
Tilbud på dræning fra SM Entreprenørfirma A/S
Anlægsudvalgets kommentarer:

2018: Forening:
8.
Skive Svæveflyveklub
Projekt:
Renovering af betonforplads (1. Prioritet)
Beskrivelse:
Udendørs anlæg, egne

Årlig drift kommunalt:
kr.

Renovering/nyanlæg:
renovering
Totalpris:
105.000 kr.
Kommunal del:
105.000 kr.

Betonforplads i forbindelse med hangar (nordenden af hangar) Stensbjergvej 2,
7840 Højslev.
Den eksisterende betonforplads er anlagt i 1970erne, og er i så ringe stand, at det et
vanskeligt at skubbe svæveflyene ud og ind af/i hangaren. Betonen er ødelagt af
mange års vejrpåvirkning.
Bemærkninger/bilag:
Årlig drift kommunalt:
Tilbud fra Skive entreprenørforretning Aps
0 kr.
Anlægsudvalgets kommentarer:
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2018: Forening:
9.
Højslev St. Idrætsforening
Projekt:
Renovering af klubhus (2. Prioritet)
Beskrivelse:
Kommunale faciliteter ude/inde

Renovering/nyanlæg:
Renovering
Totalpris:
988.000 kr.
Kommunal del:
988.000kr.

Renovering af klubhus
Bemærkninger/bilag:
Overslag
Anlægsudvalgets kommentarer:
2018: Forening:
10.
Sallingsund FC
Projekt:
Nyt klubhus (1. prioritet)

Årlig drift kommunalt:
Formentlig besparelse

Renovering/nyanlæg:
Nyanlæg
Totalpris:
6.317.937,50 kr.

Beskrivelse:
Kommunale faciliteter ude/inde + egne lokaler

Kommunal del:
1.000.000 kr.
Egenfinansiering:
Vi har renoveret Durup stadion i 2017. Hvor vi har lavet nye bander/spille skure/
50.000 kr.
bord bænke sæt til tilskuerne/ nyt stadion ur til en værdi af 200.000,00 kr. Fra
Anden ekstern
Fonde/sponsor og over 300 frivillige timer. Og lige i skrivende stund er de ved at
finansiering:
lave boldstoppehegn som blev bevilliget sidste år.
Spar vest fonden,
Vi søgte om 800.000,00 kr. til renovering af baderum i vores klubhus sidste år til
Durup sparekasse
budget 2018 3. Prioritet og har selv været i gang med at søge penge til renovering af
fond, virksomheder,
køkken /mødelokaler/opholdsrum/depotrum.
borgere, LOA, AP
Vi er blevet opfordret til at kigge lidt større og tænke nyt. Vi har fået pris hjem på
Møller fonden
nyt klubhus med soverum. Hvor vi tænker at der skal laves som 0 energi hus med
solcelle/jordvarme/genbrug ad regnvand. Det vil give en god besparelse på
driftsudgift.
Har søgt Skive Kommune om penge til fundraising 368.586,25 kr. Får svar i
marts/april.
Bemærkninger/bilag:
Projektbeskrivelse, tegninger, håndværker, finansieringsplan, budget
Anlægsudvalgets kommentarer:

www.skiveidraetssamvirke.dk

Årlig drift kommunalt:
30.000 kr.
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2018: Forening:
11.
Sallingsund FC
Projekt:
Nye LED lys (3. prioritet)
Beskrivelse:
Kommunale faciliteter ude/inde + egne lokaler
Har været ved at arbejde lidt med dette. Det er faktisk sådan, at det er den samme
W men der spares på spole effekten (den der sidder på siden af masten i
hovedhøjde) en spole bruger ca. 125 W pr styk.
Som nævnt i tlf. så er der ikke udviklet nogle led pærer der kan erstatte 400W SONT lampe, så der skal indkøbes nye, men fordelen ved det er, at der ikke kommer
noget vedligehold de næste mange år.
Du har oplyst at de ca. er tændt i 6 timer i 20 uger 120 timer
Besparelsesberegning
Spole tab 12 x 125 = 1500 W eller det der svarer til 1,5 kWhx120x1,8 = 324 kr/året
Vedligehold pr år afsat beløb =
Arbejdsløn
Pærer
Lift
Samlet pr år =9325
Levering og montering af 12 nye LED projektør 144.299 ex moms 180.373,75
Dvs. En TBT på 15,5 år
Bemærkninger/bilag:
Kopi af mail fra Salling El Service.

Renovering/nyanlæg:
Nyanlæg
Totalpris:
180.373,75 kr.
Kommunal del:
180.373,75 kr.

Årlig drift kommunalt:
Samlet besparelse pr
år = 9325 kr.

Anlægsudvalgets kommentarer:
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2018: Forening:
12.
Skive Cykelklub
Projekt:
Helårsspor til MTB
Beskrivelse:
Kommunale faciliteter ude/inde

Renovering/nyanlæg:
nyanlæg
Totalpris:
70.000 kr.
Kommunal del:
70.000kr.

Skive Cykelklub anlagde i 2016 i samarbejde med Skive kommune et MTB spor
(Bilstrupsporet) i Skive plantage. Dette spor kan ikke holde til de danske vejrforhold, SCK vil stå for at
hvorfor det vil være ideelt at anlægge et helårsspor, således at der kan køres MTB i udføre det praktiske,
Skive uafhængigt af årstiden.
samt stå for
forplejningen.
Målet med projektet er at skabe bedre forhold for MTB – sporten i Skive kommune
samt at få flere borgere i gang med at cykle MTB bl.a. igennem projektet ”bevæg dig
for livet”. Vi vil ligeledes forsøge at få etableret et samarbejde med ungdomsskolen i
Skive og få deres brugere i gang med at dyrke idræt igennem MTB sporten.
Vi har også en udfordring i at få flere kvinder til at dyrke MTB sporten hvorfor et
sådan spor vil være godt.
Der er i nabobyer eks. Viborg set en markant stigning i børn der er begyndt at cykle
MTB, denne gruppe vil også have langt bedre forudsætninger for dette i Skive, hvis
de får mulighed for at starte på et spor der ikke stiller så store forudsætninger til
teknik. Et andet argument for sporet, er at sporet vil blive flad og dermed vil det
ikke være et svært teknisk spor, hvorfor det er godt til nybegyndere.
Sporet er også et godt projekt for Skive Kommune, der kan bruge det i
turistmæssige sammenhænge, altså et spor som kan køres på hele året rundt, til
glæde for de besøgende i Skive og omegn.
Det søgte beløb er helt og alene til materialer. Det vil sige sand og grus samt leje af
maskiner. SCK vil stå for etableringen, og for fortæringen på arbejdsdagene til de
frivillige.
Bemærkninger/bilag:
Årlig drift kommunalt:
10.000 kr.
Anlægsudvalgets kommentarer:
2018:
13.
2016:
?

Forening:
Skive Windsurfing klub
Projekt:
Ny koldhal (1. Prioritet)
Beskrivelse:
Kommunale faciliteter ude/inde
Skive Windsurfing klub i samarbejde med VISKI ønsket opført i eksisterende anlæg
og udvidelse af klublokale på 22m2 og ansøger om nyt materialerum (koldhal) på
67m2 til op bevarelse af surf udstyr, samt RIB (gummibåd med påhængsmotor).
På grund af aktivitets udvidelse på Stand Up Paddling og Windsurf, fået udfordring
for mere opbevaring af pladskrævende surf udstyr på Strandtangen.
Endvidere ønsker vi også af sikkerhedsmæssige årsager muligheden for opbevaring
af RIB (Gummibåd) i koldhal, sådan vi kan hente nødstedte surfer og SUP ind under
trykke former.
Koldhal vil også kunne bruges til opbevaring af udstyr til stævner og andet
aktiviteter med Dansk Sejlunion og Dansk Surf & Rafting Forbund, herunder kursus
o. Lign.
Bemærkninger/bilag:
Plantegninger
Anlægsudvalgets kommentarer:

www.skiveidraetssamvirke.dk

Renovering/nyanlæg:
nyanlæg
Totalpris:
258.000 kr.
Kommunal del:
258.000 kr.

Årlig drift kommunalt:
4.000 kr.
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2018: Forening:
14.
Håndboldklubben HRH74
Projekt:
Hegn til Salling Beach Arena (2. Prioritet)
Beskrivelse:
Kommunale faciliteter ude/inde
Samtidig ønsker vi forbedringer ift. opsætningen af 2x48 meters hegn i 4 meters
højde, som varigt skal opstilles for enderne af Beach Handball banerne. Dette er for
at skabe et naturligt stop for at undgå, at boldene skydes ud i den omkringliggende
beplantning og det derved bliver til gene for spillerne.
Bemærkninger/bilag:
Tilbud på hegn, buget
Anlægsudvalgets kommentarer:

2018: Forening:
15.
Harrevig Golfklub
Projekt:
Nyt styresystem til vandingsanlægget (1. prioritet)

Renovering/nyanlæg:
Nyanlæg
Totalpris:
81.875,00 kr.
Kommunal del:
43.875kr.
Ekstern finansiering:
38.000 (Nordea
Fonden og Spar Vest)
Årlig drift kommunalt:
kr.

Renovering/nyanlæg:
Nyanlæg
Totalpris:
150.000 kr. + moms

Beskrivelse:
Udendørsarealer egne,

Kommunal del:
120.000 kr. + moms

Det vandingsanlæg med styresystem vi har nu, er fra 1996/97 da banen blev lavet.
Vi kan ikke længere skaffe reservedele til dette gamle anlæg, idet vi ikke længere
kan købe reservedele fra andre anlæg.
Sidste år fik vi vand nok ovenfra, så der havde vi ikke det store behov
Vores tanke er, at sætte et nyt styresystem på det gamle anlæg - det er gjort på
mange andre

Egenfinansiering:
30.000 kr. + moms

Nyt styresystem til vandingsanlægget
Pris kr. 150.000,- + moms
Bemærkninger/bilag:

Årlig drift kommunalt:
0

Anlægsudvalgets kommentarer:
2018: Forening:
16.
Harrevig Golfklub
Projekt:
Nyt tørkloset (2. prioritet)

Renovering/nyanlæg:
Nyanlæg
Totalpris:
65.000 kr. + moms

Beskrivelse:
Udendørsarealer egne, egne lokaler

Kommunal del:
50.000 kr. + moms

Nyt tørkloset

Egenfinansiering:
15.000 kr. + moms
Årlig drift kommunalt:
0

Bemærkninger/bilag:
Anlægsudvalgets kommentarer:

www.skiveidraetssamvirke.dk
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Følgende 4 ønsker håndteres via Kultur – og fritids budget
2018: Forening:
Roslev IK
Projekt:
Renovering af murværk på klubhus (1. prioritet)
Beskrivelse:
Egne lokaler.

Renovering/nyanlæg:
Renovering
Totalpris:
11.000 kr.
Kommunal del:
11.000 kr.

Renovering af murværk på klubhus. Der er revner som er blevet værre efter
kommunen har fældet et træ.

2018

Bemærkninger/bilag:
Overslag fra murer og billeder.
Anlægsudvalgets kommentarer:

Årlig drift kommunalt:
0. kr.

Forening:
Hem Skytteforening

Renovering/nyanlæg:
Renovering

Projekt:
Udskiftning af eternittag (1. Prioritet)
Beskrivelse:
Udendørsanlæg egne + egne lokaler.

Totalpris:

Udskiftning af et eternittag på 200 meters hus. Huset er opført i 1992, tager er
derfor 26 år gammelt og er henover sommeren repareret flere gange med flydende
tagtætning. Taget er begyndt at smuldre og der ses derfor ingen mulighed for en
holdbar renovering af det eksisterende tag. Derfor ansøges om et nyt. Der er i
januar opstået et nyt hul i taget som ingen er nød repareret, således det ikke regner
ned i huset. Vi vurdere at vi ved hjælp af tagtætning, eventuelt presenning kan
holde taget tæt, frem til 2019, således der ikke sker skade på bygningen.
Budget:
Tilbud på tag 10665,65 prisstigning ca. 5% = 11200 kr.
Uforudset materiale forbrug 800 kr.
Bemærkninger/bilag:
Tilbud på tag fra Roslev trælast.
Anlægsudvalgets kommentarer:

2018: Forening:
Rønbjerg Ungdoms og Idrætsforening
Projekt:
Renovering af klubhus (1. Prioritet)
Beskrivelse:
Egne lokaler.
Renovering af klubhus på Præstevejen, Rønbjerg stadion.
Nyt loft i gang og i klublokale.
Efterisolering af loft i disse rum.
Bemærkninger/bilag:
Tilbud fra tømmerfirma
Anlægsudvalgets kommentarer:

www.skiveidraetssamvirke.dk

12.000 kr.
Kommunal del:
12.000kr.
Evt. egenfinansiering:
Alt laves som frivilligt
arbejde, med egne
stilladser og værktøj.

Årlig drift kommunalt:
0. kr.

Renovering/nyanlæg:
Renovering
Totalpris:
44.000 kr.
Kommunal del:
44.000 kr.

Årlig drift kommunalt:
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2018: Forening:
Sallingsund Sejlklub
Projekt:
Maling af klubhus, masteskur og miljøskur (2. Prioritet)
Beskrivelse:
Kommunale faciliteter ude/inde
Udvendig maling af klubhus+masteskur+miljøskur.
Streng nødvendig for at bevare bygningerne i ordentlig stand.
Bemærkninger/bilag:

Renovering/nyanlæg:
renovering
Totalpris:
60.000 kr. + moms
Kommunal del:
60.000 kr. + moms
Egenfinansiering:
Rest fra kommunalt
tilskud
Årlig drift kommunalt:
kr.

Anlægsudvalgets kommentarer:

www.skiveidraetssamvirke.dk
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Følgende 13 ønsker prioriteres ikke i 2018
2018:
Ikke
priorteret

Forening:
Skive Idræts Klub
Projekt:
Opgradering af lysstyrke på bane 6 i Egeris (2. prioritet)
Beskrivelse:
2017: Kommunale udendørs anlæg.
10.
Bane 5 har tidligere fået opgraderet lysstyrken. Nuværende lysstyrke på bane 6 er
meget ringe og ikke tilstrækkelig til at gennemføre ordentlig træning. Der er fra
DBU krav om en lysstyrke på 175 lux på hele banen for at kunne gennemføre
turneringskampe. Så p.t. rådes der kun over én græsbane med tilstrækkelig lys og
hvor der kan gennemføres kampe. Turneringen starter allerede i marts måned og
stopper ikke før i november. Der er behov for at afvikle turneringskampe i perioder,
hvor solen er gået ned (marts, april og november), hvor kunstgræsbane er eneste
mulighed. Belægningshedsgraden for disse gør dog at der så må aflyses en del
træningspas, når kampe skal gennemføres.

Renovering/nyanlæg:
Renovering
Totalpris:
140.000 kr.
Kommunal del:
140.000 kr.
Årlig drift kommunalt:

Bemærkninger/bilag:
Skive Kommunes opgørelse af banebelægning.
Anlægsudvalgets kommentarer: de 140.000 kr. er tidligere givet til opgradering af
lysstyrke på bane 6.
2018:
Ikke
priorteret

Forening:
Harrevig Golfklub
Projekt:
Ny flisebelægning (3. prioritet)

Renovering/nyanlæg:
Nyanlæg
Totalpris:
200.000 kr. + moms

2017: Beskrivelse:
Ikke
Udendørsarealer egne,
priorteret Etablering af ny flisebelægning i gården

Kommunal del:
200.000 kr. + moms

Bemærkninger/bilag:

Årlig drift kommunalt:
0

Anlægsudvalgets kommentarer: fremmer ikke idrætten.
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2018:
Ikke
priorteret

Forening:
Sallingsund FC
Projekt:
Ny kunstgræsbane (2. prioritet)

Renovering/nyanlæg:
Nyanlæg
Totalpris:
4.214.108,75 kr.

Beskrivelse:
Kommunale faciliteter ude/inde + egne lokaler

Kommunal del:
900.000 kr.
Egenfinansiering:
Vi har ansøgt om penge til boldstoppehegn i Glyngøre til budget 2018.
35.000 kr.
Det vi søger om nu, er til kunst fodboldbane til Glyngøre. I sammenhæng med det
Anden ekstern
nye klubhus, som vi kan lave træningslejre og vores eget hold kan træne om
finansiering:
vinteren. Det serie 4 hold vi har træner i Søby-Højslevs nye kunstbane. Vores serie 5
Spar vest fonden,
hold er i motionscenter når der er frost, og kan ikke træne på græs. Der giver ekstra
Durup sparekasse
udgift til vores sparsom økonomi. Oldboys træner også hele året. De er nød til at
fond, virksomheder,
aflyse træningen når jorden er frossen og de træner også 2 gange om ugen.
borgere, LOA, AP
Kunstgræsbane Jebjerg 18 km fra Glyngøre.
Møller fonden
Kunstgræsbane Egeris 28 km fra Glyngøre.
Kunstgræsbane Søby-Højslev 33 km fra Glyngøre.
Kunstgræsbane Nykøbing Mors 9 km fra Glyngøre.
Kunstgræsbane Vils Mors 15 km fra Glyngøre.
Bemærkninger/bilag:
Projektbeskrivelse, tegninger, håndværker, finansieringsplan, budget
Anlægsudvalgets kommentarer:

2018: Forening:
Ikke
Spøttrup Motion og Sport
priorteret
2017:
Ikke
prioriteret
Projekt:
Omklædning
Beskrivelse:
Egne lokaler
Etablering af omklædningshus, indeholdende 4 omklædningsrum, samt et bold- og
depotrum og et separat toilet.
Bemærkninger/bilag:
Projektbeskrivelse, tegninger og finasieringsplan.
Lignende projekt ansøgt af tidl. BVUIF i 2015 og 2016 ikke prioriteret.
Anlægsudvalgets kommentarer: SIS fastholder kommentaren for 2017 om, at
omklædningsfaciliteterne burde have været tænkt ind i det oprindelige projekt.

www.skiveidraetssamvirke.dk

Årlig drift kommunalt:
150.000 kr.

Renovering/nyanlæg:
Nyanlæg

Totalpris:
2.950.000 kr.
Kommunal del:
2.800.000 kr.
Egenfinansiering:
150.000 kr.
Årlig drift kommunalt:
61.760 kr.
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2018:
Ikke
prioriteret

Forening:
Højslev St. Idrætsforening
Projekt:
Udvidelse af klubhus (1. Prioritet)
Beskrivelse:
Kommunale faciliteter ude/inde

Renovering/nyanlæg:
nyanlæg
Totalpris:
2.665.000 kr.
Kommunal del:
2.665.000kr.

Udvidelse af klubhus – 161 m2
Bemærkninger/bilag:
Overslag samt tegninger.
Anlægsudvalgets kommentarer:

Årlig drift kommunalt:
100.000 kr.

www.skiveidraetssamvirke.dk
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2018:
Ikke
prioritere

Forening:
Håndboldklubben HRH74
Projekt:
Dræning af Salling Beach Arena (1. Prioritet)
Beskrivelse:
Kommunale faciliteter ude/inde

Renovering/nyanlæg:
nyanlæg
Totalpris:
80.062,50 kr.
Kommunal del:
80.062,50kr.

Vi ønsker forbedring omkring dræning af Salling Beach Arena. Vi oplever store
problemer med vand på vores 6 baner, især efter en regnfuld periode, som ofte
forekommer i det danske klima. Spillere som benytter vores baner oplever ofte
store mængder vand på banerne, hvilket besværliggør spillet, da sandet bliver
meget tungt og koldt. Dette både for børn og voksne.
Vi ønsker at udbrede kendskabet til Beach Handball, da vi har gode muligheder
herfor, dog med et ønske om at forbedre faciliteterne for at opnå et mere optimalt
trænings- og stævnemiljø.
For bestyrelsen i Håndboldklubben HRH 74 er det vigtigt, at have et tæt samarbejde
med både skolen og SFO'en samt RIK (Roslev Idræts Klub).
Vi har bl.a. sammen med skolen og RIK inviteret til en aften i Salling Hallerne med et
oplæg omhandlende, hvordan vi kan styrke børns indlæring gennem øget fokus på
motion og bevægelse.
Skolen har selv adgang til boldene i skuret på Salling Beach Arena og kan frit benytte
banerne i undervisningen.
Vi har i HRH 74 lavet en skolekontrakt med Roslev Skole for at styrke børns
bevægelse og interesse herfor. Dette har bl.a. udmøntet sig i at de sidste to år har
der været arrangeret en dag i hallen med fokus på boldspil.
Sammen med JHF (Jysk Håndbold Forbund) og Skive Kommunes skoler afholdes der
årligt skoleturnering i Beach Handball.
Endvidere blev tre af banerne efter aftale med RIK omdannet til én bane til Beach
Soccer i uge 27 2017 til brug for Fodboldskolen.
Banerne på Salling Beach Arena er til brug for alle, og kan give gode muligheder for
at spille håndbold eller endda fodbold eller volley på et anderledes og udfordrende
underlag.
I maj 2017 afholdte det danske og det norske landshold i Beach Handball
træningslejr på Salling Beach Arena.
Endvidere har banerne både i 2016 og her i 2017 været anvendt til kredsstævne
sammen med JHF samt RødBillet Beach Tour sammen med DHF. Begge år til stor
succes. Vi er igen i år udtaget til at afholde dette stævne bl.a. grundet vores store
frivillige opbakning og mulighederne omkring banerne.
http://www.dhf.dk/Aktiviteter/beach-handball/dhf-beach-tour
De årlige driftsudgifter på og omkring banerne er på 25.000kr.
Bemærkninger/bilag:
Tilbud på dræning, buget
Anlægsudvalgets kommentarer: klubben har selv finansieret dræningen, og derfor
prioriteres ønsket ikke.
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Årlig drift kommunalt:
kr.
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2018:
Ikke
prioriteret

2018:
Ikke
prioriteret

Forening:
Resen Multipark
Projekt:
Resen multiparks 3 fase (1. Prioritet)
Beskrivelse:
Kommunale faciliteter ude/inde

Renovering/nyanlæg:
Nyanlæg
Totalpris:
6.590.000 kr.
Kommunal del:
2.500.000 kr.

Resen multiparks face 3 indeholder bl.a. at de nuværende boldbaner renoveres og
der laves ekstra boldbaner til 5 og 7 mandsfodbold. Eksisterende slidte, ujævne og
hullede asfaltbelægninger fjernes og erstattes af græsbelægning. Der etableres
belysning af banen, så den kan anvendes til boldspil i den mørke tid.
Der etableres udendørsdepoter til bolde og udstyr mv. Til erstatning af bl.a. det
nedslidte gule hus. Disse depoter skal anvendes bl.a. af SIK-Resen, Røde Stjerne,
Skive Gators, spejderne og Resen skole. Der etableres terrasse med udsigt til
boldbanerne og under depoterne.
Desuden etableres der også bedre parkeringsforhold, 1000m. Motionssti, 100 m.
Løbebane, forhindringsbane og crossfit mm.
Bemærkninger/bilag:
Projektbeskrivelse inkl. budget
Anlægsudvalgets kommentarer:

Ekstern finansiering:
Ca. 3,340.000 kr.

Forening:
Rødding Atletik Klub
Projekt:
Renovering af kunststofbane (1. Prioritet)
Beskrivelse:
Kommunale faciliteter ude/inde

Renovering/nyanlæg:
Renovering
Totalpris:
546.850 kr.
Kommunal del:
546.850 kr.

Egenfinansiering:
750.000

Årlig drift kommunalt:
kr.

Kunststofbanerne på det kommunale Rødding Atletikstadion, Nørre Alle 2B, blev
anlagt i 2011. De trænger nu til vedligehold med ny topbelægning. Hvis det
udskydes for længe er der risiko for, at ødelægge de underliggende lag, så en total
renovering bliver påkrævet.
Normalt lægges ny topbelægning på ca. hvert 6. År, så arbejdet bør udføres i 2019
eller 2020. Dog vil det være oplagt, at udføre arbejdet i forlængelse af samme
opgave på Skive Atletikstadion (Spar Nord Arena), og indhente et samlet tilbud.
Når der lægges ny topbelægning på, skal der efterfølgende laves ny opstrengning.
Da banerne blev nyanlagt i 2011 sparede kommunen at afslutte alle
kunststodbaner med en kantsten. Det betyder at kanterne efterhånden begynder at
smuldre, og der gror græs ind i kunststoffet. Inden der lægges ny topbelægning på,
skal der sættes kantsted rundt om banerne.
Bemærkninger/bilag:
Årlig drift kommunalt:
Tilbud fra A-sport
kr.
Anlægsudvalgets kommentarer: SIS opfordrer klubben til at tage en dialog med
Spar Nord Arena, og derefter vende tilbage med et samlet tilbud.
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Side | 16

FREDERIKSDAL ALLÉ 7
7800 SKIVE
Tlf: 30 32 77 44
E-mail: lm@skiveidraetssamvirke.dk
2018:
Ikke
prioriteret

Forening:
Skive Golfklub
Projekt:
PAR 3/Pay & Play Bane (2. Prioritet)
Beskrivelse:
2015: Udendørs anlæg, lejede
Ikke
priori- PAR 3/Pay & Play Bane.
teret (i tidligere ansøgninger beskrevet som Pitch & Putt og/eller Pay & Play Bane).
Ønsket er en ”PAR 3 BANE” bestående af 9 huller. En sådan kan enten anlægges på
lejet jord eller på kommunal jord gennem mageskifte med en af golfklubbens
naboer.
Der ønskes tilskud til en bane med offentlig adgang - åben for turister samt ikkemedlemmer af Skive Golfklub.
Der søges således om enten tildeling af egnet kommunal jord (minimum 10 hektar gerne mere), som kan bruges til mageskifte, eller alternativt at Skive Kommune yder
33% tilskud (1.500.000 kr.) til anlæg. Resten finansieret af golfklubben og eventuelle
fonde m.fl.
Som nødløsning kunne anlægges en 6-hullers ”Par 3 bane” eller en ”Pitch & Putt”
bane, som er en kortere og dermed billigere bane. Dette er dog kun aktuelt, såfremt
der ikke kan frembringes tilstrækkeligt stort areal via mageskifte eller leje af jord.
Driftsudgifter: Ingen udgifter for Skive Kommune, idet klubben selv forventes at
afholde driftsudgifter via brugerbetaling eller egne midler.
Bemærkninger/bilag:

Renovering/nyanlæg:
nyanlæg
Totalpris:
4.500.000 kr.
Kommunal del:
1.500.000 kr.
Ekstern finansiering:
1.500.000 kr.
Egenfinansiering:
1.500.000 kr. +
arbejdskraft +
fremtidig
drift/brugerbetaling

Årlig drift kommunalt:
0 kr.

Anlægsudvalgets kommentarer: SIS fastholder kommentaren fra 2015 om, at
etablering af pay and play bane anses som kommerciel virksomhed og kan derfor
ikke støttes med kommunale midler.

2018:
Ikke
prioriteret

Forening:
Skive Golfklub
Projekt:
Renovering/vedligehold af vandingsanlæg (3. Prioritet)
Beskrivelse:
Udendørs anlæg, lejede

Renovering/nyanlæg:
renovering
Totalpris:
?? kr.
Kommunal del:
?? kr.

Renovering/vedligeholdelse af vandingsanlæg, hvoraf halvdelen blev etableret i
1995, og den sidste halvdel etableret i forbindelse med baneudvidelse i 2001.

Egenfinansiering:
arbejdskraft +
fremtidig drift

Detaljeret beskrivelse med prisoverslag fremsendes senest primo 2019. (Ønskes
renoveret 2020-21)
Bemærkninger/bilag:

Årlig drift kommunalt:
0 kr.

Anlægsudvalgets kommentarer: manglende prisoverslag
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2018:
Ikke
prioriteret

Forening:
Sallingsund Sejlklub
Projekt:
Leje af JAMO-bygninger (3. Prioritet)
Beskrivelse:
Lejede lokaler
Vi lejer hvert år 40 m2 hos TMP i de gamle JAMO-bygninger. Den årlige udgift er på
4.995,00 kr.
Lejemålet er nødvendig for at kunne opbevare optimistjoller, SUP udstyr, sejl mm.
så de ikke tager skade om vinteren
Bemærkninger/bilag:
Kopi af sidste leje
Anlægsudvalgets kommentarer: leje til anlæg søges ved kultur og
fritidsforvaltningen

2018:
Ikke
prioriteret

Forening:
Skive Windsurfing klub
Projekt:
Renovering af fliser (2. Prioritet)
Beskrivelse:
Egne lokaler

Renovering/nyanlæg:
nyanlæg
Totalpris:
4.995 kr.
Kommunal del:
? kr.
Egenfinansiering:
Rest fra kommunalt
tilskud

Årlig drift kommunalt:
4.995 kr.

Renovering/nyanlæg:
renovering
Totalpris:
23.450 kr.
Kommunal del:
23.450 kr.
Egenfinansiering:
Merudgiften

Vores fliser foran klubhuset er efterhånden meget grimme og udslidte og trænger
til en udskiftning. Fliserne som dengang var gamle fortovsfliser, fik vi foræret af Park
og Vej i 1997 og de har ligget der siden. De kigger i dag lidt hulter til bulter på grund
af tidens sætning og vores kamp mod muldvarper, som flere steder har
undermineret fliserne. Vi har lagt dem dengang ved egne kræfter.
Sponsortilbud på fliser fra Lahema, Fly: 70 m2 til 85 kr./m2 = 5.950 kr.
Bortskaffelse fra Poul Jensens Entreprenør = 17.500 kr.
Bemærkninger/bilag:
Årlig drift kommunalt:
Tilbud fra entreprenør
kr.
Anlægsudvalgets kommentarer: fremmer ikke idrætten.

2018:
Ikke
prioriteret

Forening:
Virksund Lystbådehavn
Projekt:
Renovering af tag (1. Prioritet)
Beskrivelse:
Egne lokaler

Renovering/nyanlæg:
renovering
Totalpris:
12.404,75 kr. + moms
Kommunal del:
12.404,75 kr. + moms

Taget består af gamle eternitplader med asbest og der er huller i taget flere steder.
Vi har for år tilbage udskiftet alle vores vinterstativer til bådene, så der nu er ens
stativer på vores vinterplads til bådene. Disse stativer samt maskiner til vores ude
arealer bliver opbevaret i materialehuset.
Der vil kun være materialeudgifter, da arbejdet bliver udført frivilligt af medlemmer.
Bemærkninger/bilag:
Årlig drift kommunalt:
Tilbud fra XL-byg
kr.
Anlægsudvalgets kommentarer: Ifølge rammeaftalen mellem Virksund
Lystbådehavn og Skive Kommune, skal havnen selv afholde udgifter til bl.a.
vedligehold.
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