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Formandens navn
Allan Markussen
Telefon
42 33 22 57
Email
am@roskilde-kfum.dk
Forening
KFUM's Boldklub Roskilde
Foreningens CVR nummer
48309313
Hvad søger du til?
Støtte til etablering af lysanlæg på træningsbaner
Beskrivelse
Roskilde KFUM ansøger hermed 250.000 kr. fra idrætsfacilitetspuljen til etablering af lysanlæg på
bane 5 på Lillevang Idrætscenter, Snebærvej 16, 4000 Roskilde. Samlede anlægsomkostninger er
beregnet til 590.000 kr. inkl. moms.(budget vedhæftet). Roskilde KFUM vil selv erlægge 340.000
kr. i egenfinansiering og stå som bygherre.
Klubben har haft betydelig medlemsfremgang de seneste 4-5 år. Pga. en samtidig sportslig
opgradering som gør, at de fleste ungdomshold er indplaceret i de højeste mulige rækker, er kravet
til træningsmængden øget betragteligt, hvilket medfører at anlæggets i forvejen pressede kapacitet
belastes maksimalt.
Endvidere har klubben øvrige sportslige og sociale aktiviteter som belaster anlægget i form af
Get2Sport og fodboldfitness mm. Da klubbens placering i Østbyen mellem Sdr.Ringvej og
motorvejen udelukker etablering af flere baner, er der et akut behov for at kunne bruge det
eksisterende anlæg flere timer i døgnet.
Etablering af lysanlægget vil ikke imødekomme vores behov 100%, men det vil medføre en
nødvendig og markant stigning i vores daglige træningskapacitet.
Hvilket beløb søger I?
250.000 kr.
Beløbet er
inkl. moms
Ejerforhold
Roskilde Kommune
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Roskilde KFUM’s ansøgning fra idrætsfacilitetspuljen

Roskilde KFUM ansøger hermed 250.000 kr. fra idrætsfacilitetspuljen til etablering af lysanlæg på bane 5 på
Lillevang Idrætscenter, Snebærvej 16, 4000 Roskilde. Samlede anlægsomkostninger er beregnet til
590.000 kr. inkl. moms.(budget vedhæftet). Roskilde KFUM vil selv erlægge 340.000 kr. i egenfinansiering
og stå som bygherre.
Klubben har haft betydelig medlemsfremgang de seneste 4-5 år. Pga. en samtidig sportslig opgradering som
gør, at de fleste ungdomshold er indplaceret i de højeste mulige rækker, er kravet til træningsmængden
øget betragteligt, hvilket medfører at anlæggets i forvejen pressede kapacitet belastes maksimalt.
Endvidere har klubben øvrige sportslige og sociale aktiviteter som belaster anlægget i form af Get2Sport og
fodboldfitness mm. Da klubbens placering i Østbyen mellem Sdr.Ringvej og motorvejen udelukker
etablering af flere baner, er der et akut behov for at kunne bruge det eksisterende anlæg flere timer i
døgnet.
Etablering af lysanlægget vil ikke imødekomme vores behov 100%, men det vil medføre en nødvendig og
markant stigning i vores daglige træningskapacitet.

