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Formandens navn
Anders Hovgaard Møller
Telefon
42694269
Email
RBK72formand@gmail.com
Forening
Roskilde Bueskytteklub
Foreningens CVR nummer
31961092
Hvad søger du til?
Materialer til udskiftning af skydeanlæggets skive stativer
Beskrivelse
Skydeanlæggets skive stativer er nedslidte og nødtørftig reparation vil fra udendørssæsonen 2018
ikke længere være en holdbar løsning. Vi søger således om ressourcer til anskaffelse at materialer
til fremstilling af et mere robust skivestativ (20 stk.). Da der ikke er trukket strøm frem til
anlægget ansøger vi ligeledes om ressourcer til anskaffelse af en generator der kan levere strøm til
det værktøj som vil være nødvendigt i forbindelse med fremstilling af skive stativerne, samt til
belysning mm. i klubhuset.
Nedenstående beløb (52.592,50 kr) er baseret på de priser som findes hos online byggemarkeder.
Roskilde kommune har uden tvivl mulighed for at indkøbe materialerne med yderligere rabat og
beløbets størrelse vil naturligvis afhænge af dette. Dersom materialerne kan bevilges forstår
klubben fremstillingen af stativerne og værktøjet råder klubbens medlemmer over og er villige til
at stille det til rådighed.
Hvilket beløb søger I?
52.592,50 kr.
Beløbet er
inkl. moms
Ejerforhold
Roskilde Kommune
Upload bilag
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Materiale beskrivelse
Størrelse
4"x4" trykindprægneret stople
240
4"x4" trykindprægneret stople
300
M12 vejsbestandige bræddebolt m møtrik
140
M12 vejsbestandige bræddebolt m møtrik
200
M12 rund vejrbestandig skive
4
Støbeplade birk 1250x2500 mm
15
Generator (min 1x16A 230V udtag)
5.5
Jerry Can
20
Hængelås med 4 skiver
35
T-hængsel
400
Gliphage til havelåge
Reglar 45x95 mm
300

Enhed Antal Enhedspris
Pris
cm
120
93.00 11,160.00
cm
30
116.25 3,487.50
mm
240
6.50 1,560.00
mm
80
9.50
760.00
mm
320
4.00 1,280.00
mm
40
440.00 17,600.00
kW
1
4765.00 4,765.00
l
1
300.00
300.00
mm
20
50.00 1,000.00
mm
80
75.00 6,000.00
60
50.00 3,000.00
cm
40
42.00 1,680.00
52,592.50

