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Hvad søger du til?
Tilskud til etablering af fundament m.m. til klubhus for Roskilde Pigefodbold
Beskrivelse
Dette er 4. ansøgning om tilskud til etablering af klubhus-pavillon for Roskilde Pigefodbold.
Roskilde Pigefodbold med p.t. 265 aktive medlemmer, der kommer fra hele Roskilde Kommune,
ønsker at opsætte klubhus-pavillon på en grund på Herregårdsvej 50, hvor der i dag står en
gammel lade i bølgeblik. Lokation fremgår af bilag.
Laden tilhører Roskilde Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, men har i flere år stået tom, og
Roskilde Pigefodbold ønsker at bruge grunden til at etablere pavillon-bygning, der skal fungere
som nyt klubhus på stedet.
Det ansøgte beløb på 180.000 kr. dækker tilskud til etablering af grus-pude, klargøring af
forsyning (el, vand og kloak). Roskilde Pigefodbold vil derefter aktivt selv forsøge at rejse
finansiering til leje eller køb pavilloner, der skal placeres på grunden.
Hvilket beløb søger I?
180.000 kr.
Beløbet er
ekskl. moms
Ejerforhold
Roskilde Kommune
Upload bilag
Ansoegning_efteraar_2017_-_klubhus_til_Roskilde_Pigefodbold.pdf
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Roskilde, d. 30. juli 2017

Ansøgning - Kultur & Idrætspuljen, Roskilde Kommune, efterår 2017

Beskrivelse:
Dette er 4. ansøgning om tilskud til etablering af klubhus-pavillon for Roskilde Pigefodbold.
Roskilde Pigefodbold med p.t. 265 aktive medlemmer, der kommer fra hele Roskilde Kommune, ønsker at
opsætte klubhus-pavillon på en grund på Herregårdsvej 50, hvor der i dag står en gammel lade i bølgeblik.
Lokation fremgår af bilag.
Laden tilhører Roskilde Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, men har i flere år stået tom, og Roskilde
Pigefodbold ønsker at bruge grunden til at etablere pavillon-bygning, der skal fungere som nyt klubhus på
stedet.
Det ansøgte beløb på 180.000 kr. dækker tilskud til etablering af grus-pude, klargøring af forsyning (el, vand
og kloak). Roskilde Pigefodbold vil derefter aktivt selv forsøge at rejse finansiering til leje eller køb
pavilloner, der skal placeres på grunden.
Motivation:
Pigers glæde og motivation til at spille fodbold og forblive aktive i fodbolden kommer grundlæggende af et
fællesskab på banerne - men i lige så høj grad uden for banerne. Skal pigernes tilknytning til fodbolden
bevares så længe som muligt, har de brug for en egen lokation, hvor de kan dyrke fællesskabet efter
træning og kamp.
Dette understreges blandt andet i DBU’s rapport "Pigernes Stemme" fra 2016, der ud fra en stor,
landsdækkende undersøgelse specifikt konkluderer at ”rum til sociale aktiviteter er et vigtigt element for
piger, der spiller fodbold”.
Roskilde Pigefodbolds 265 aktive medlemmer er ikke anderledes i deres tilgang og behov på dette punkt, og
de har et presserende behov for et klublokale, hvor der kan afholdes sociale arrangementer, fællesspisning,
sponsorarrangementer, tilbydes lektiehjælp, opbevares pokaler m.m.
Vores medlemmer efterlyser i den grad et sted med plads og synlig identitet, tæt ved banerne, indrettet så
de kan føle sig hjemme og have adgang til at dyrke såvel planlagt som spontant samvær. Dette er også en
vigtig og helt nødvendig forudsætning for at tiltrække frivillige kræfter, kvalificerede træner-ledere samt
sponsorer til klubbens fortsatte udvikling.
Roskilde Pigefodbold er Roskilde Kommunens eneste fokuserede fodboldinitiativ for piger. Klubben har
hold i alle årgange og består i det hele taget af en stor bredde af spillere, der får motion og socialt samvær
gennem fodbolden. Vores grundlæggende værdi er at tilbyde Udvikling til alle, uanset niveau.

Dette har vi succes med, og vi har som en af få klubber pigehold med i 3 sjællandske elite-rækker - U14,
U16 og U18. Vi er med andre ord det eneste sted i hele Roskilde Kommune, hvor man som ung kan spille
fodbold på højeste niveau. Det medfører også, at klubben konstant har piger med på DBU’s talentcentre og
ind til videre har haft to spillere på U16-landsholdet. I foråret 2017 vandt klubben sin første bronze-titel ved
en DM-finale i Futsal for U18-spillere, og vi oplever i det hele taget stor bevågenhed udefra omkring
klubbens udvikling og præstationer.
Derfor håber vi, at også Kultur & Idrætsudvalget vil se velvilligt på udviklingen af pigefodbolden i
kommunen og give støtte til etablering af et klubhus til vores forening.

Økonomi bag det ansøgte beløb
Bortskaffelse af kommunens tomme bliklade på Herregårdsvej 50
(se vedhæftede fotos)

50.000 kr.

Klargøring af grund mhb. på forsyning (el, vand og kloak)

60.000 kr.

Klargøring af gruspude og bortskaffelse af jord

50.000 kr.

Udlægning af flisefundament beregnet til pavillon

20.000 kr.

Køreplader m.m. i forbindelse med levering

10.000 kr.

I alt

180.000 kr.

Roskilde Pigefodbold bidrager selv med:
Nedtagning af kommunens bliklade samt efterfølgende fundraising for at få sat pavillon på grunden senest i
løbet af 2018. Eksempel på pavillon vedhæftes, inkl. orienterende tilbud.

På vegne af Roskilde Pigefodbolds medlemmer og bestyrelse,

Ken Johannesson
Formand
Roskilde Pigefodbold, CVR nr. 35749705
c/o Ken Johannesson, Egebjerg 45, 4000 Roskilde
e-mail: info@roskildepigefodbold.dk

Kilde – LINK: ”Pigernes stemme – Et studie af teenagepigers liv med fodbold i Danmark” (2016)

(2)

Bilag 1 - Lokation og placering
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Bilag 2: Tilbud på brugt pavillion hos Just A/S i Bjæverskov
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http://www.just.dk/brugte-pavilloner-til-salg/pavillonbygning-212-m2-klubhus/

Vigtigt: Pavillionens to nuværende omklædningsrum nedlægges og klargøres til mødelokale.
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