
 

Odder Roklub 75.0 – et ombygningsprojekt i klubbens 75 års 
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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? 

Klubhuset er et ”0-energi-hus”. El og varme 
bliver produceret og brugt på stedet. Sådan 
skal det vedblive at være! 

En opgradering til Odder Roklub 75.0 

Ombygningen skal give medlemmerne 
bedre indendørs træningsfaciliteter og 
fleksible klubhusfaciliteter. 

Odder Roklubs klubhus set fra nord 

Odder Roklubs klubhus set fra vest: Træningslokaler i hele bredden 

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 
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 Byggeudvalget  Torsten Traberg, Anne Wiese, 
 20. nov 2018 Arne Hansen, Gunnar Nordestgaard 

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. 

Træningsrummene får gulvvarme, ny 
belysning og ny 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 
behandles med olie.  

Klublokalet forsynes med nyt the-køkken. 

Der etableres 4 lyddæmpende  sektioner på  
lofterne. 

Klublokalet får ny belysning. 

Klubmedlemmernes eget arbejde 

Medlemmerne s hjælp til 

Nedbrydning af eksisterende køkken, 
bortkørsel af affald og klargøring til 
håndværkere. 

Etablering af Ikea-køkken 

Opsætning af lyddæmpende troldtekt-
plader. 

Maling 

Økonomi 

Odder Roklub forventer at kunne 
finansiere 1/3 af beløbet kontant. 
Resten skal finansieres ved hjælp af 
sponsorer og lån. 

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 12.329,00 

Markedsføring 10.000,00 

I alt ex. moms         515.359  

Moms         128.840  

I alt incl. moms         644.199  
 


