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Ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen efterår 2017
I forbindelse med at Roskilde Roklub til efterårssæsonen er klar med den udvidelse af klubbens
motionsrum, som der har været arbejdet med igennem de sidste 6 år, har klubben behov for at søge
tilskud fra Idrætsfacilitetspunken til indkøb og installering af et ventilationsanlæg.
Dette anlæg har ikke indgået i selve byggeprojektet, hvor puljen i foråret 2016 har støttet med
400.000 kr. og hvor Roskilde Roklub selv har finansieret restbeløbet på 1.3 mio. kroner via banklån.
Byggeprojektet løber samlet altså op i 1.6 mio. kroner og er blevet 300.000 kr. dyrere end
budgetteret, hvilket først og fremmest har skyldtes en prisudvikling i den lange planlægningsperiode
grundet dispensation fra lokalplan, forlængelse af lejeaftale grund, finasieringsproblemer med
bankskifte, kontingentforhøjelser mv.
Roskilde Roklub har ikke kunne skaffe flere midler at skyde i dette byggeprojekt, og da vi mener at
et så stort motionsrum uden ventilation vil være et problem for anvendelsesgraden, skal vi venligst
ansøge om et økonomisk tilskud fra Idrætsfacilitetspuljen på 200.000 kr. ud af den
samlede udgift på 375.000 kr., som ventilationsanlægget vil beløbe sig til jf. et tilbud vi har
indhentet. Restbeløbet er hvad vores bankforbindelse vil kunne hjælpe med som banklån.
Aktiviteten i motionsrummet er af meget stor betydning for den samlede aktivitet i klubben, idet der
her gives adgang til aktiviteter hele døgnet og hele året rundt uden at være hæmmet af vejr og
vind. Desuden har motionsrummet en stor andel i klubbens mulighed for at holde på en større andel
af medlemmerne i vinterperioden, hvor det ikke er muligt med aktivitet på vandet.
Børne- og ungdomsroningens er ekspanderet kraftigt i de senere år og disse aktiviteter rummes i
stor udstrækning i dette lokale, lige som aktiviteten for den ældre del af medlemsskaren klares fra
tidlig morgen til midt på efterdagen.
Klubbens konkurrenceafdeling med kaproerne har hele året motionsrummet som en meget stor
andel i deres træning til opnåelse af de store resultater på kaproningsbanerne i ind- og udland.
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