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Hvad søger du til?
Udvikling af idrætsfaciliteter i Jyllinge Sejlklub
Beskrivelse
Jyllinge Sejlklub søger om et tilskud på 60.000 kr. til indkøb og opstilling af en saunabygning
placeret på vores mole.
Baggrunden for ansøgningen er et ønske fra medlemmerne om at kunne benytte en sauna i
forbindelse med det stigende aktivitetsniveau i vinterhalvåret. Det drejer sig især om jollesejlere,
kajakroere og surfere, som i højere grad end tidligere fortsætter aktiviteterne hen over vinteren,
når vejret ellers tillader det. Der har ligeledes været fremsat ønske om at kunne benytte en sauna i
forbindelse med vinterbadning for klubbens medlemmer.
Klubben har afsøgt markedet for mindre saunaer til udendørs brug og er landet på vedhæftede
tilbud. Prisen er 120.000 kr. Klubben har budgetteret med selv at betale restbeløbet og eventuelle
uforudseelige udgifter, samt at søge andre puljer.
Saunabygningen er umiddelbar flytbar med havnens bådkran, men påtænkes at placeres stationær.
Det er tanken, at vi vil etablere en ”Saunaafdeling” for klubbens medlemmer, så driften stort set
betales af brugerne.
Sideløbende med nærværende ansøgning er der fremsendt en henvendelse til Teknisk Forvaltning
om tilladelse til opstilling af saunaen.
Hvilket beløb søger I?
60.000 kr.
Beløbet er
inkl. moms
Ejerforhold
Anden ejer
Upload bilag
2017-06-30_Brev_til_Roskilde_Kommune_Idraetsfacilitetspuljen_omkring_saunaafd.pdf
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Roskilde Kommune
Att.: Idrætsfacilitetspuljen
Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Jyllinge den 30. juni 2016

Udvikling af idrætsfaciliteter i Jyllinge Sejlklub
Jyllinge Sejlklub søger om et tilskud på 60.000 kr. til indkøb og opstilling af en saunabygning
placeret på vores mole.
Baggrunden for ansøgningen er et ønske fra medlemmerne om at kunne benytte en sauna i
forbindelse med det stigende aktivitetsniveau i vinterhalvåret. Det drejer sig især om jollesejlere,
kajakroere og surfere, som i højere grad end tidligere fortsætter aktiviteterne hen over vinteren,
når vejret ellers tillader det. Der har ligeledes været fremsat ønske om at kunne benytte en sauna i
forbindelse med vinterbadning for klubbens medlemmer.
Klubben har afsøgt markedet for mindre saunaer til udendørs brug og er landet på vedhæftede
tilbud. Prisen er 120.000 kr. Klubben har budgetteret med selv at betale restbeløbet og eventuelle
uforudseelige udgifter, samt at søge andre puljer.
Saunabygningen er umiddelbar flytbar med havnens bådkran, men påtænkes at placeres
stationær.
Det er tanken, at vi vil etablere en ”Saunaafdeling” for klubbens medlemmer, så driften stort set
betales af brugerne.
Sideløbende med nærværende ansøgning er der fremsendt en henvendelse til Teknisk Forvaltning
om tilladelse til opstilling af saunaen.
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Klubben har i øvrigt taget initiativ til førstehjælpskurser og særlige kurser om sikkerhed i
forbindelse med vinteraktiviteter på vandet.
Beskrivelse af saunaen og den ønskede placering fremgår af vedhæftede bilag.
Vi håber på jeres opbakning.
På bestyrelsens vegne,

Jan Ludvigsen
Formand
Jyllinge Sejlklub
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Saunaafdeling i Jyllinge Sejlklub
Illustrationer 14.06.2016

Saunatønde fra Greenwell opstilles på Jyllinge Lystbådehavn ved siden af joller og tæt på
adgang til vandet ved eksisterende sejlklubbro på nordsiden af havnen.
Saunaen måler 2,2 meter i bredden og højden (Diameter på tønden) og samlet længde er
4,8 meter. Saunatønden males sort udvendigt og holdes i naturtræ indvendvendigt.
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Saunaafdeling i Jyllinge Sejlklub
Illustrationer 14.06.2016
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KæreJan.
PåsidstebestyrelsesmødebehandledeviJereshenvendelse,ogdervarfuldopbakningƟlJeresprojekter.Hvisvi
kanhjælpe,såspørgbareløs!
Mangegodehilsenerfra
Ole
Fra:FormandͲJyllingeSejlklub[mailto:formand@jyllingesejlklub.dk]
Sendt:28.april201610:28
Til:OleEckhardtPoulsen<poulsen@dadlnet.dk>
Cc:NielsGyr<fam.gyr@gmail.com>;KajKnudsen<kajk@jyllingesyd.dk>
Emne:OpreƩelseafSaunaafdelingiJyllingeSejlklub

Hej Ole,
Jfr. aftale sender jeg officiel henvendelse omkring jeres opbakning til oprettelse af Saunaafdeling i Jyllinge
Sejlklub.
Vi ser frem til svar og håber på jeres opbakning.
På forhånd tak.
-Med venlig hilsen
Jan Ludvigsen
Formand
Jyllinge Sejlklub
Telefon 20 45 05 29
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Jyllinge Lystbådehavn a.m.b.a
Att.: Bestyrelsesformand Ole Eckhardt Poulsen
Strandpromenaden 6
4040 Jyllinge

Jyllinge den 28. april 2016

Oprettelse af Saunaafdeling i Jyllinge Sejlklub
Vi vil gerne i Jyllinge Sejlklub oprette en ny afdeling kaldet ”Saunaafdeling” med dertilhørende
sauna til vores medlemmer.
I den forbindelse vil vi gerne have jeres godkendelse til placering af en sauna på markeret område
1 (rød) eller 2 (grøn), se bilag 1. Vi har ikke fastlagt ønskede placering endnu, hvorfor vi søger
godkendelse til begge placeringer.
Vi påtænker at saunaen skal være en tønde som kan flyttes hvis behov opstår, dog primært på
markeret område. Se tegning af tønde i bilag 2.
Vi vil efter jeres godkendelse kontakte Roskilde Kommune m.fl. for at indhente de nødvendige
godkendelser til opførelse.
Derudover vil vi gene have jeres godkendelse til oprejsning af vejrstations-mast på markeret
område. Se gul plet foran 2 (grøn firkant). På masten monteres vindmåler og regnvandsopsamler.
Den er 5-6 meter høj.
Vi håber på jeres opbakning.
På bestyrelsens vegne,

Jan Ludvigsen
Formand
Jyllinge Sejlklub
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