
Til  

Kultur- og Fritidsudvalget 

               Haverslev, den 11.07.2021 

 

Vedr. Haverslev Kultur- og Idrætscenter.  

I projektgruppen vedr. Haverslev Kultur- og Idrætscenter (herefter benævnt som Projekter) arbejder vi 
stadig ihærdigt på at få økonomien til at hænge sammen.  

Vi søger stadig fonde, vi er netop gået i gang med at sælge folkeaktier og erhvervssponsorater lokalt, og vi 
laver arrangementer til fordel for projektet, f.eks. Sankt Hans fest, mini-byfest og musik arrangement.  

Men vi er også realistiske, og kan se, at vi måske ikke når de 2,5 mio. som Rebild Kommune har betinget sig, 
for at støtten fra Rebild Kommune bliver udbetalt.  

Vi sender derfor ansøgning om to ændringer til bevillingen: 

 Fremrykning af penge i Rambøll rapporten. I Rambøll rapporten vedr. Haverslev Hallen er der afsat 
kr. 800.000 + moms i 2023 til renovering af omklædningsrummene. Såfremt Projekter bliver en 
realitet, skal de nævnte omklædningsrum fjernes, og rummene skal frem over huse Lokalhistorisk 
arkiv. Projektet indeholder nye omklædningsrum til erstatning af de gamle udslidte, og vi vil derfor 
foreslå, at pengene til renoveringen i stedet indregnes som en del af finansieringen i det nye 
projekt. Udgiften for Rebild Kommune bliver dermed ikke større, men det vil i stedet betyde en 
fremrykning af udgiften fra 2023 til 2022, såfremt vi er færdige det, og betalingen skal falde i 2022. 
Men for os vil det betyde en verden til forskel, i vores bestræbelser for at nå målet.  
 

 Tillægsbevilling til dækning af prisstigninger. Som det sikkert er bekendt, er næsten alle 
byggeprojektet løbet ind i større prisstigninger end man normalt oplever over en periode på 1-2 år. 
I løbet af ”Corona-perioden” er priserne på byggematerialer steget rigtig meget, nogle regner med 
20-30% stigning.  
Vi har derfor bedt vores arkitektfirma Krog-Madsen, Aars og at se på vores projekt, og regne på, 
hvor meget mere vi skal regne med, hvis projektet bliver realiseret i 2022. Og vi har fået det svar, at 
vi skal regne med minimum 12%, men måske op til 20% i prisstigninger. 
 
På baggrund af denne beregning, vil vi ansøge Kultur- og Fritidsudvalget om at give en 
tillægsbevilling til dækning af prisstigningerne. For os i projektgruppen er det i forvejen en kæmpe 
opgave at skulle finde, både de ca. 1.250.000 kr. vi endnu mangler, og derudover yderligere 
1.308.000 kr. (12% af 10.900.000) 
Og selvom vi håber I beslutter at fremrykke ”omklædningsrums” pengene, skal vi stadig finde de 
sidste 250.000 kr. for at få den store bevilling udbetalt fra kommunen, og derudover penge til 
prisstigninger, altså i alt 1.558.000 kr.  
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