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Spørgsmål vedrørende Den Blå Boldpark

Kære Henning og Flemming
Som opfølgning på mail fra Ena, sender jeg en række spørgsmål, som jeg gerne vil have at I svarer på senest mandag
d. 30. januar.
1. Finansieringsbudget
Det er uklar for os, hvordan finansieringsbudgettet ser ud, når projektet opdeles i de tre faser: 1: Kunstgræsbane, 2:
7-mands kunstgræs plus 3 græsbaner samt klubhus, 3: Den blå boldpark.
• Derfor vil vi gerne have at I sender os et specificeret finansieringsbudget, der vises finansiering opdelt på de
tre faser og elemeterne heri.
Det vil synliggøre de bevillingsforudsætninger, der er knyttet til fondsbevillingerne, og tydeliggøre de forventninger I
har til den resterende finansiering.
2. Fondsfinansiering
• Hvilke fonde /sponsorer har givet endeligt tilsagn? (er det mundtligt eller skriftligt-herunder beløbenes
størrelse)?
• Såfremt det ikke lykkes at opnå ekstern støtte fra fonde, hvad er perspektivet så? Opgives projektet helt
eller delvist, eller arbejder I også med muligheden af at optage lån?
• Såfremt I påtænker at optage lån som alternativ finansiering, hvordan tænker I så ydelserne finansieret. Er
der plads i det nuværende budget?
3. Tidsperspektivet
• Fundraising: hvornår forventer I at afslutte fundraising på projektet, og hvornår der enten er et projektet,
der skal realiseres, eller ej.
• Hvis Byrådet måtte være positiv overfor ønsket om at investere de 6,5 mio. kr. , hvornår påtænker man så at
gå i gang. Er det en bevilling i 2017 eller først i 2018?
4. Driftsudgifter
• Er der lavet et fremadrettet driftsbudget? Såfremt det er, vil vi gerne have det tilsendt.
Desuden om følgende overvejelser er medtaget i forhold til drift:
• Er driften af kunstgræsbanerne beregnet og hvem skal betale det? Er der indtænkt en løbende opsparing til
udskiftning af banerne om 10-12 år når de er nedslidt?
• Er der beregnet på det merforbrug i el der vil komme som følge af nye lysanlæg?
• Er der beregnet driftsudgifter af de nye klubhusfaciliteter?
Øvrige spørgsmål:
I fase 2 som er anlæg af 7 mandskunstgræsbane og 3 græsbaner er der ikke anført noget om lysanlæg. Er det en del
af de anførte beløb eller kommer det ud over? I de to andre faser er anført lysanlæg.
Venlig hilsen
Peter Nielsen
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