Nye omklædnings- og badefaciliteter

Værebro Boldklub

27-SEP-2010
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Indledning
Værebro Boldklub er en blandt otte boldklubber i Gladsaxe Kommune, men den har en noget
anden indgangsvinkel til det at drive boldklub i forhold til tilsvarende klubber. Dels fokuserer vi på
at få børn fra ressource svage familier til at spille fodbold og knytte alternative venskaber.
Integration gennem fodbold er også et stort indsatsområde da klubben er multikultural. Vi
samarbejder også med SSP som er sponsorer for U17 drengen. For at tiltrække børn fra ressource
svage familier har vi et af Danmarks billigste kontingenter:
Ungdomshold tilmeldt SBU

: 250 kr. pr. halvår

Ungdomshold ikke tilmeldt SBU

: 125 kr. pr. halvår

1. Senior og 2. Senior

: 600 kr. pr. halvår

Veteran – A kæden

: 600 kr. pr. halvår

Veteran – B kæden

: 300 kr. pr. halvår

Passive medlemmer

: 150 kr. pr. år

Selvom klubben ikke bygger på elitære principper, kun har få økonomiske midler samt
lokalefaciliteter der ikke er prangende så har vi sportslig succes og er ofte puljevindere, Vores 1.
Senior spiller i Sjællandsserien kun overgået af AB i kommunen der spiller i 1. division. Klubben
har ca. 80 aktive medlemmer samt ca. 50 passive medlemmer der støtter klubben på forskellig vis,
f.eks. sponseres børn der ikke har råd til kontingent. Mange af medlemmerne bor ikke i Værebro
Park og agerer derfor ambassadører for boligområdet samt skaber aktivitet i forretninger osv.
Tilsidst er der også en stor fanskare fra lokalområdet hvor op til 200 tilskuere ser 1. Seniors
hjemmekampe. Der er ca. 75 tilskuere til Veteranholdets hjemmekampe.
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Økonomisk har vi kun råd til de daglige udgifter og ikke mulighed for at igangsætte større projekter.
Derfor har vi udarbejdet dette projektforslag for at opnå støtte til forbedrede omklædnings- og
badefaciliteter samt toiletforhold.

Baggrund
De nuværende omklædnings- og badefaciliteter er vist på nedenstående skitse.

Det viste toilet er det eneste i klublokalerne. Desuden haves et omklædningsrum uden bad på
24m². Disse faciliteter skal deles af:
•
•
•
•
•
•

1. Senior
2. Senior
Veteran
U17 drenge
U13 drenge (ikke tilmeldt turnering)
U15 piger

samt udehold og dommere ved afvikling af turneringer under DBU. Derfor anvendes omklædningsog badefaciliteter på Værebro Skole om lørdagen hver anden uge, da der typisk skal afvikles tre
kampe umiddelbart efter hinanden. Til hjemmekampene er der typisk ca. 40 tilskuer, dog ses ofte
større tilskuertal til 1. Senior og Veteranernes kampe.
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Projektet
Målsætningen med projektet er at opnå følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omklædnings- og badefaciliteter samt toilet til pigerne/kvinderne
Omklædnings- og badefaciliteter samt toilet til drenge/mænd
Omklædnings- og badefaciliteter til dommerne
Fælles toilet for dommerne samt tilskuer
Ialt to pigehold tilmeldt DBU's turnering
1. Senior kvindehold tilmeldt DBU's turnering
Ialt tre drengehold tilmeldt DBU's turnering
1 . Senior herre oprykning til Danmarksserien.
Kun at benytte Værebro Skole's faciliteter på dage med mange kampe
Opnå større omsætning i kiosken, så den kan bidrage til klubbens indtægter

På nedenstående skitse er en udvidelse af de bestående omklædnings- og badefaciliteter for at
tilgodese ovenstående målsætninger. Projektet realiseres ved hjælp af to badecontainere samt en
mellemgang der forbinder containerne til de bestående klublokaler. Desuden opsættes en
skillevæg i det oprindelige omklædningsrum så omklædning kan foregå uforstyrret.
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Samlet projektøkonomi
Post

Beskrivelse

Beløb incl. moms

1

2 stk. S23 Badecontainere (brugte) fra Bilsby til ca. 60.000,- kr. pr.
stk. excl. moms ab depot. Kontaktperson: Carsten Bøgesø,
Mob: 20993435, E-mail: cb@bilsby.dk

2

Levering i Bagsværd m/ kranbil ca. 2200,- for begge badecontainere
excl. moms.

3

Fundament til badecontainere (punktfundamenter samt stabilbund
med dampspærre)

kr 15.000,00

4

Kloakering (ca. 15m til nærmeste kloak)

kr 15.000,00

5

Vandtilslutning af badecontainere

6

Eltilslutning af containere samt lys i mellemgang

kr 10.000,00

7

Etablering af toiletter i badecontainere

kr 10.000,00

8

Etablering af mellemgang

kr 25.000,00

9

Uforudsete udgifter

kr 15.000,00

Ialt

kr 150.000,00

kr 2.750,00

kr 2.500,00

kr 245.250,00

Der er indhentet tilbud på badecontainerne samt disses transport. Desuden har vi modtaget
fundamenttegninger fra Bilsby. De øvrige poster er estimeret. Støtte til projektet kan indbetales på
konto 3140-4093747.
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