ANLÆG og EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLD (lokaler,
foreningshuse og udendørs) for perioden 2023 og fremad
Det drejer sig om:
a) etablering af nye anlæg, og/eller
b) om- og tilbygning til eksisterende anlæg, og/eller
c) renovering/ekstraordinær vedligeholdelse af anlæg
d) ekstraordinært vedligehold
Skive Idrætssamvirke indkalder hermed foreningernes ønsker for budgetåret 2023 og frem. Realistisk
set ved vi, at mange anlægsønsker først, vil blive gennemført efter 2023, derfor formuleringen i
overskriften. De mange kommunale anlægsopgaver fordrer planlægning over en længere årrække.
VIGTIGT: Det har vist sig nødvendigt og hensigtsmæssigt at opdele oversigten i nyanlæg og renovering
af eksisterende anlæg.
Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver er tiltag, som er nødvendige for at opretholde funktionsduelige
anlæg. Det kan være nye vinduer, nyt tag og lign.
Der kan i forbindelse med ombygning og / eller større renoveringsopgaver opstå muligheder for tiltag
rettet mod nye brugere, eller for etablering af energibesparende foranstaltninger. Det forhindres ikke, at
ønskerne medtages under renovering.
Ønskerne/ behovene bedes påført nedenstående skema i prioriteret rækkefølge med angivelse af det år,
anlægget ønskes opført/etableret/renoveret.
Endvidere skal der angives et realistisk overslag over såvel anlægs-/renoveringsudgifter som årlige
driftsudgifter. Det gælder både store og mindre anlæg. Ved nyanlæg angives de samlede forventede
driftsudgifter for det nye anlæg. Ved renovering angives evt. ændring i forventede driftsudgifter i forhold
til eksisterende udgifter. Her kan f.eks. i forbindelse med energirenovering evt. anføres et forventet fald i
driftsudgifterne.
Ønsker, som ikke bliver opfyldt et år, skal medtages på ansøgningen for det følgende år, hvis ønsket
fortsat er aktuelt.
Hvis I har ændringer (omfangsmæssigt, økonomisk, m.m.) til tidligere fremsendte anlægsønsker (jf. side
2 nedenfor), så skal der fremsendes yderligere materiale, som klart belyser og beskriver disse
ændringer. Dette gælder også projekter som allerede ved budgetlægningen i efteråret 2021 blev
indskrevet i budgettet for overslagsårene 2023-2024.
For større anlægsopgaver er det vigtigt med et godt og gennemarbejdet bilagsmateriale.
Beskriv hvad i ønsker at lave. Anfør hvor det placeres og vedlæg gerne bilag med billeder,
tegninger, beskrivelse og budget eller tilbud. Skriv hvordan en opfyldelse af ønsket kan
fremme jeres aktiviteter.
Ønskerne fremsendes senest den 1. april 2022 til:
Skive Idrætssamvirke, Frederiksdal Allé 7, 7800 Skive, tlf. 3032 7744.
Mail: lm@skiveidraetssamvirke.dk I emnefeltet bedes anført ”Ansøgning om anlæg og ekstraordinært
vedligehold”
Foreningens navn:
Kontaktperson, navn:

_

Adresse og postnr.:
Tlf.:

E-mail:

Vore ønsker gælder (sæt X):
Kommunale lokaler (skoler eller lignende)
Egne lokaler
Lejede lokaler
Udendørs anlæg, kommunale
Udendørs anlæg, egne
Udendørs anlæg, lejede
Andre lokaler/anlæg, hvilke:
Ønske(r): Vedlæg gerne bilag for yderligere uddybning, samt oplysninger om evt. egenfinansiering eller
andre sponsorater!
Det har vist sig nødvendigt og hensigtsmæssigt at opdele oversigten i nyanlæg og renovering af
eksisterende anlæg. Opdelingen sker ved at anføre årstal for realisering ved henholdsvis ”ønskes opført”
eller ”ønskes renoveret”.
1. prioritet (beskriv!):

Ønskes opført (angiv årstal):

ønskes renoveret (angiv årstal)

Bemærk: Der kan kun anføres årstal fra og med næste år.
Prisoverslag:

Prisoverslag på årlig afledt driftsudgift:

Evt. anden ekstern finansiering:

Angiv hvilken:

Evt. egenfinansiering:
2. prioritet (beskriv!):

Ønskes opført (angiv årstal):

ønskes renoveret (angiv årstal)

Bemærk: Der kan kun anføres årstal fra og med næste år.
Prisoverslag:

Prisoverslag på årlig afledt driftsudgift:

Evt. anden ekstern finansiering:
Evt. egenfinansiering:_

_ Angiv hvilken:

3. prioritet (beskriv!):

Ønskes opført (angiv årstal):

ønskes renoveret (angiv årstal)

Bemærk: Der kan kun anføres årstal fra og med næste år.
Prisoverslag:

Prisoverslag på årlig afledt driftsudgift:

Evt. anden ekstern finansiering:

_ Angiv hvilken:

Evt. egenfinansiering:

Der medsendes følgende bilag:

Navn:
Tlf.:

E-mail:

