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Formandens navn
Carsten Reinholdt
Telefon
21713052
Email
carsten@hvb-fodbold.dk
Forening
Himmelev-Veddelev BK
Foreningens CVR nummer
59801813
Hvad søger du til?
Lysanlæg Multibaneanlægget i Himmelev Idrætspark
Beskrivelse
Himmelev-Veddelev Boldklub (HVB) ansøger Roskilde Kommune, Idræts- og facilitetspuljen om
etablering af et nyt lysanlæg i Himmelev-Veddelev Idrætspark på det forholdsvise nye anlagte
multibaneanlæg ved gymnasiebanerne.
I efteråret 2014 fik Roskilde Kommune anlagt et nyt flot multibaneanlæg i Himmelev-Veddelev
Idrætspark i samarbejde med Himmelev-Veddelev BK. Anlægget blev anlagt uden lysforhold. Der
blev ved indvielsen af multibaneanlægget talt om manglende lysforhold og alle var enige om, at se
tiden an.
Den tid er nu kommet, hvor vi ønsker ’lys over land’, som ikke mindst kan forlænge brugen af
multibanelægget også i vinterhalvåret, så anlægget også i fremtiden kan leve op til de
omkringliggende klubbers ønsker og behov for træning, men også til stor glæde for de mange
Roskilde borger som dagligt besøger multibaneanlægget for boldspil, hygge og leg.
HVB har været lidt i dialog med Roskilde Kommune v/Camille Mortensen og HVB har derefter
indhentet tilbud hos Alpha Electric A/S, som netop har forestået tilsvarende opgave for Roskilde
Kommune hos FC Jyllinge, og har fået et samlet tilbud på opgaven indeholdende gravearbejde,
montering af 4 * 5 meter lysmaster med LED lys (2 stk. i hver ende) samt eltavle/styreskab samt
tilslutning på i alt
kr. 125.000 excl. moms og kr. 156.250 incl. moms.
Tilbuddet er afgivet under forbehold for el-slutning kan pågå de eksisterende el-bokse på
kunstbaneanlægget.
Lysanlægget vil naturligvis få ’tænd-selv-sluk’ funktion – 30-60 minutter, således at det kun lyser,
når behovet er der.
Tilbud fra Alpha Electric A/S er afgivet af Søren Danielsen, som kan kontaktes ved eventuelle
spørgsmål på mobil 2535 1212 eller på mail sd@alphaelectric.dk www.alphaelectric.dk
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HVB’s sportslige vision er fortsat at præge børn og unge fra hele lokalområdet i en sund og aktiv
retning. I HVB handler vi ud fra, at sporten er det gode og sunde alternativ til en fritid uden
indhold. Det giver børn og unge et godt afsæt til et aktivt voksenliv. Som ansvarlig boldklub er det
vores forpligtelse at fastholde denne prioritering. Derfor er det også vigtigt, at de ydre rammer er
tilstede, så vi som klub kan leve op til vores sportslige visioner - og derfor er vi ekstrem glade for
den store glæde og aktivitet det nye multibaneanlæg har givet for så mange borgere i Roskilde
Kommune – og ikke kun for medlemmer af HVB, men også Børneinstitutioner, Himmelev
Gymnasium, Trekroner- og Himmelev skole, andre boldklubber samt andre idrætsforeninger ikke
mindst Himmelev Håndbold som også er flittig bruger af banen.
Vi håber at Roskilde Kommune vil se positivt på vores ansøgning og ser frem til en evt. nærmere
dialog med kommunen. Vi afventer derfor med stor interesse jeres tilbagemelding.
Har I brug for yderligere oplysninger i forbindelse med ansøgningen, så står jeg eller klubbens
øvrige bestyrelsesmedlemmer til jeres disposition.
Med venlig hilsen
Carsten Reinholdt
Formand HVB
Hvilket beløb søger I?
156.250 kr.
Beløbet er
inkl. moms
Ejerforhold
Roskilde Kommune
Upload bilag
HVB_Ansoegning_om_nyt_lysanlaeg_final.pdf
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Himmelev-Veddelev Boldklub (HVB) ansøger Roskilde Kommune, Idræts- og facilitetspuljen om
etablering af et nyt lysanlæg i Himmelev-Veddelev Idrætspark på det forholdsvise nye anlagte
multibaneanlæg ved gymnasiebanerne.
I efteråret 2014 fik Roskilde Kommune anlagt et nyt flot multibaneanlæg i Himmelev-Veddelev
Idrætspark i samarbejde med Himmelev-Veddelev BK. Anlægget blev anlagt uden lysforhold.
Der blev ved indvielsen af multibaneanlægget talt om manglende lysforhold og alle var enige
om, at se tiden an.
Den tid er nu kommet, hvor vi ønsker ’lys over land’, som ikke mindst kan forlænge brugen af
multibanelægget også i vinterhalvåret, så anlægget også i fremtiden kan leve op til de
omkringliggende klubbers ønsker og behov for træning, men også til stor glæde for de mange
Roskilde borger som dagligt besøger multibaneanlægget for boldspil, hygge og leg.
HVB har været lidt i dialog med Roskilde Kommune v/Camille Mortensen og HVB har derefter
indhentet tilbud hos Alpha Electric A/S, som netop har forestået tilsvarende opgave for Roskilde
Kommune hos FC Jyllinge, og har fået et samlet tilbud på opgaven indeholdende gravearbejde,
montering af 4 * 5 meter lysmaster med LED lys (2 stk. i hver ende) samt eltavle/styreskab samt
tilslutning på i alt

kr. 125.000 excl. moms og kr. 156.250 incl. moms.
Tilbuddet er afgivet under forbehold for el-slutning kan pågå de eksisterende el-bokse på
kunstbaneanlægget.
Lysanlægget vil naturligvis få ’tænd-selv-sluk’ funktion – 30-60 minutter, således at det kun
lyser, når behovet er der.
Tilbud fra Alpha Electric A/S er afgivet af Søren Danielsen, som kan kontaktes ved eventuelle
www.alphaelectric.dk
spørgsmål på mobil 2535 1212 eller på mail sd@alphaelectric.dk
HVB’s sportslige vision er fortsat at præge børn og unge fra hele lokalområdet i en sund og
aktiv retning. I HVB handler vi ud fra, at sporten er det gode og sunde alternativ til en fritid uden
indhold. Det giver børn og unge et godt afsæt til et aktivt voksenliv. Som ansvarlig boldklub er
det vores forpligtelse at fastholde denne prioritering. Derfor er det også vigtigt, at de ydre
rammer er tilstede, så vi som klub kan leve op til vores sportslige visioner - og derfor er vi
ekstrem glade for den store glæde og aktivitet det nye multibaneanlæg har givet for så mange
borgere i Roskilde Kommune – og ikke kun for medlemmer af HVB, men også
Børneinstitutioner, Himmelev Gymnasium, Trekroner- og Himmelev skole, andre boldklubber
samt andre idrætsforeninger ikke mindst Himmelev Håndbold som også er flittig bruger af
banen.
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Vi håber at Roskilde Kommune vil se positivt på vores ansøgning og ser frem til en evt.
nærmere dialog med kommunen. Vi afventer derfor med stor interesse jeres tilbagemelding.
Har I brug for yderligere oplysninger i forbindelse med ansøgningen, så står jeg eller klubbens
øvrige bestyrelsesmedlemmer til jeres disposition.
Venlig hilsen
Himmelev-Veddelev Boldklub

Carsten Reinholdt
Formand HVB
Mobil 21 71 30 52
E-mail: carsten@hvb-fodbold.dk
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