Notat vedr. Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter efterår 2016
Ansøger:

Projekt:

Kommentar:

Ansøgt beløb:
Kr.

Kommunens Forvaltningens
potentielle
indstilling:
udgift :
Kr. (netto)
Kr.
415.000
0

Roskilde Kulturforening

Tilskud til at bygge et
integreret
foreningslokale på 135
m2 i den nye moske

Samlet byggesum 15 mio. Finansieret ved
medlemsbidrag på 7,5 mio. kr. Og restbeløb ved
banklån. Uforudsete udgifter på 0,5 mio. kr. til
forurenet jord. De har ikke mulighed for yderligere
banklån. I.h.t. tilskudsreglerne gives der ikke tilskud
til projekter, der er igangsat. Herudover er der ikke
kutyme for, at kommunen støtter religiøse
byggeprojekter. Bygherre er Dansk Tyrkist Islamisk
Stiftelse. Ca. 450 medlemmer. Indstiller afslag.

500.000

Dansk Politihunde Forening,
Roskilde

Udvidelse af
eksisterende klubhus

Foreningen har i dag 24 aktive medlemmer, og de
har kun plads til ca. 14 i eksisterende lokale.
Udvidelsen vil være på 39 m2 og give plads til ca. 42.
Klubhuset bruges til infomøder, kurser, foredrag,
socialt samvær mm. Foreningen skal selv etablere
gulv og el efter økonomisk formåen. De har
lejekontrakt med med kommunen indtil 2019.

139.300

115.619

115.619

Foreningen Kunst på Musicon

Ronovering og
indretning af
KunstSmedjen på
Musicon

Den gamle smedje skal indrettes med et areal til
workshop, foreningslokale, bærnderum (ovne til
keramik og glas) samt opbevaringsurm. Der er 150
medlemmer, som bl.a. arrangerer kunstfestival,
kunstsaloner mv. Medlemmerne bidrager selv med
arbejdskraft til renoveringen.

45.000

37.350

37.350

DUI Leg og Virke, Roskilde

Etablering af udvendig Foreningen har indkøbt en handikaplift, men
handicaplift
mangler finansiering til etableringen. De har tidligere
selv etableret handicaptoilet. P.t. løfter de selv
kørestolsbrugerne op og ned af trapperne. Ca. 100
medlemmer.

25.000

20.750

20.750

Rosklde Rollespilslaug

Installation af
varmepumpe i deres
nye klubhus på
Hyrdehøj

Rollespilslauget er ved forvaltningens hjælp flyttet
fra Bjældevej til Hyrdehøj i en nyopsat pavillon. For
at spare på energien skal der etableres en
varmepumpe. Ca. 100 medlemmer.

17.500

17.500

17.500

KFUM og KFUK, Roskilde

Udvendige
forbedringer

Foreningen ønsker at foretage udvendige
forbedringer som vil give bedre synlilghed,
adgangsforhold og indtryk af åbenhed bl.a. for at
tiltrække flere medlemmer (i dag 100): 2
ydhængsskilte med lys, ombygning af hovedindgang
og adgangs- og opholdsareal ved indgang. 100
medlemmer. Er selv ejer.

152.500

126.575

126.575

I alt

879.300

732.794

317.794

Budget 2016 inkl. overført fra 2015
Forbrugt i 2016
Restbeløb i 2016 *
Hvis indstillingen følges er restbeløbet
*) Ved KIU's behandling i mødet 2. marts 2016 var restbeløbet 364.500 kr., differencen skyldes tilbagebetalinger

1.126.255
758.584
367.671
49.877

