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Januar 2019 

Jubilæumsombygning af Odder Roklubs klub- og træningslokaler  
 
 
En opgradering til Odder Roklub 75.0 
Ombygningen skal give medlemmerne bedre indendørs træningsfaciliteter og fleksible 
klubhusfaciliteter. 
 
Næsten hver dag – året rundt – er der aktivitet i Odder Roklub. Unge, voksne og seniorer, 
motionister, roere og elite træner indendørs, vinterbader, roer kajak eller inrigger og snart 
også coastal. 

Det giver et stort slid på faciliteterne – og en 75-årig skal vel også være attraktiv? 

Mange grundfaciliteter er i orden i klubhuset, for eksempel energiforsyningen. Vi skal 
fortsat være en ”grøn” klub. 

 

Hvad skal der ske? 

Træningslokaler: 

Nyt træningsrum, der hænger sammen med det gamle med folde-/glasdør.  Det giver 
plads til flere ro- og kajakergometre – og mulighed for andre træningsformer. 

Det nye træningsrum får gulvvarme i lighed med det eksisterende, ny belysning og 
ventilation. 

Klublokale: 

Restaureret klublokale – adskilt fra det nye træningslokale med folde-/glasdøre, som kan 
skydes til side og åbne for et klublokale på cirka 70 m2.  

Gulvet i klublokalet bliver afhøvlet, lysnet og behandlet med olie.  

Klublokalet forsynes med nyt Ikea-the-køkken. 

Der etableres 4 lyddæmpende sektioner på lofterne. 

Klublokalet får ny belysning. 

 
Flere detaljer: 

Skydedør med glas / foldedør mellem det gamle og det nye træningslokale. 
Adskillelsen mellem det nye træningslokale og klublokale kan være: 
1) Foldedøre, som medtaget i tilbud fra Tranum og Jørgensen 
2) Glasdøre med mulighed for gardiner til afskærmning 
Der indhentes tilbud på begge løsninger med samme krav til lyddæmpning. 
 
Bedre akustik med fire store troldtekt-felter på de skrå lofter i klublokalet. Hemsen fjernes 
og loftet føres op i kip. Loftet beklædes med troldtekt op i kip i det nye træningsrum. 
Hanebåndene i det nye lokale males (hvide).  
 
Glas over hanebåndene i adskillelsen mellem klublokale og træningslokale. 
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For at opnå mere fleksible møbleringsmuligheder, indhentes der pris på at lukke 
havedøren fra klubhuset til terrassen og erstatte den af et vindue. 
 
El-tilbuddet udbygges med stik til hjertestarter i hjørnet mod nordvest i det nuværende 
træningslokale. 
 
VVS tilbuddet udvides til at omfatte vand- og afløbstilslutning i det nye tekøkken. 
 
Gulvene afhøvles og behandles med olie. Vedligeholdelse 
 
Belysning 
Træningslokalets belysning skal svare til nuværende træningslokale. 
 
Belysningen i klublokalet ændres så der etableres indirekte belysning som rumbelysning. 
 
Hyggebelysning som placeres på spærene/hanebåndene som regulerbare spots med 
lysdæmpning. 
 
Belysningen i køkkenet er knyttet til køkkenelementerne. 
 
Døre og vinduer: 
Dørlukkerne monteres på alle døre af hensyn til varmestyringen. 
 
Ventilation: 
Det gamle anlæg tjekkes i forbindelse med ændringen og forventes at kunne være 
tilstrækkelig til de to baderum. Større dimensionering af ventilationsrørene vurderes. To 
decentrale Airmasteranlæg etableres – ét mod syd og ét mod nord i det større 
træningslokale.  
 
Styringen baseres på CO2 og temperaturen.  
Der skal udarbejdes en vejledning til medlemmerne og der indhentes tilbud på fast 
serviceaftale. 
 
Klubmedlemmernes eget arbejde 
Medlemmernes hjælp til 
Nedbrydning af eksisterende køkken, bortkørsel af affald og klargøring til håndværkere 
efter anvisning fra håndværker. 
Etablering af Ikea-køkken 
Opsætning af lyddæmpende troldtekt-plader. 
Maling 
 
Økonomi 
Odder Roklub forventer at kunne finansiere en del af beløbet kontant med henlagte midler. 
Resten skal finansieres ved hjælp af tilskudspulje til vedligeholdelse, sponsorer og 
eventuelt lån. 
Der er tale om kommunalt tilskud til vedligeholdelse (70% af udgiften) 
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Bestyrelsen har indarbejdet en henlæggelse til byggeriet på mellem 150.000 kr. i 
regnskabet for 2018. 
Der indarbejdes et beløb på max. 10.000 kr. til markedsføringsopgaven. 
Omkostningen til fundraiser er indarbejdet i byggebudgettet med et stipuleret fondstilskud. 
 
Tilbudsgiverne skal i deres fakturering dele udgifterne i forbedringer og vedligeholdelse. 
 

Specifikation 
 Opgave  Pris  

Tømrer         121.450  

El           24.150  

VVS           55.750  

Ventilation         220.000  

Køkken           35.080  

Belysning           25.000  

Maler             5.000  

Gulv             6.600  

Loft           12.329  

Markedsføring           10.000  

Fundraising           35.000  

I alt ex. moms         550.359  

Moms         137.590  

I alt incl. moms         687.949  
 

Markedsføring er et stipuleret beløb for at udarbejde et Prospekt til brug for ansøgning til fonde, LAG-midler og 

kommunal støtte. 

Fundraising er stipuleret som 7% af et beløb på 500.000 kr. 

 

Finansiering 
 Samlede udgifter         687.949  

Henlagte midler         150.000  

Vedligeholdelse           41.250  

Fondsmidler mv         496.698  

Finansiering         687.949  
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Vedligeholdelse 
 Belysning klublokale           15.000  

Gulv i klublokale             6.600  

Akustikloft klublokale           12.329  

Maling             5.000  

Reparation af gl. 
ventilation           20.000  

Vedligeholdelse           58.929  

Tilskud 70%           41.250  

OR Udgift           17.679  
 
Tidsplanen for ombygningsprojektet: 
1. Præsentation på medlemsmødet nov. 18 
2. Færdiggørelse i byggeudvalget inden jul. 
3. Forelæggelse og beslutning i bestyrelsen i januar. 
4. Forslaget fremlægges på generalforsamlingen til beslutning. Hvis der bliver sagt: Go: 
5. Prospekt udarbejdes 
6. Sponsorarbejdet påbegyndes 
7. Sponsorarbejdet afsluttes og der træffes endelig stilling i bestyrelsen – efterår 19 
 
Byggeudvalget 
Februar 2019 
 


