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Hal år Projekt Vurdering/budgetteret 
(ekskl. moms) (Kr.) 

Momsregistret Status Bevilget 
(kr.) (90%) 

Kommunal 
udgift 
(kr.) 

2022 Udskiftning af tag-
pap/udlægning af tag-
pap på eksisterende 
tagpap over eksiste-
rende del (over møde-
lokaler (Rum nr. 1.01- 
1.04)  

155.000 ja Godkendt  

 

Ikke iværksat 

139.500 139.500 Arena Himmer-
land 

2023 Renovering af bruse-
rum i omklædnings-
rum, samt nye arma-
turer/VVS i oprindelig 
hal.  

225.000 ja  Ikke godkendt  202.500 202.500 

2022 Renovering af om-
klædningsrum i oprin-
delig hal. Total renove-
ring inkl. udskiftning af 
gulvvarme og etable-
ring af nyt.  

750.000 Nej 

 

Godkendt 

 

Ikke iværksat 

843.750 700.300 Bælumhallen 

2023 Udskiftning af vinduer 
på 1. Sal. Mod cafete-
ria.  

145.000 Nej  Ikke Godkendt 163.125 135.400 
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Haverslev         

2021 Udskiftning af døre 
(ikke dobbeltdøre) 
mod omklædningsrum 
(vestfacade). 

90.000 Nej  Godkendt, ikke 
iværksat 

101.250 84.000 

2021 Udskiftning af vinduer i 
oprindelig hal mod 
nord, vinduer er place-
ret ved terræn.  

150.000 Nej Godkendt, ikke 
iværksat 

168.750 140.000 

2022 Udskiftning af varme- 
og brugsvandsrør i 
”tagrum”, mod øst 
over hal 2.  

300.000 Nej Godkendt, ikke 
iværksat 

337.500 280.125 

2022 Udskiftning, montering 
af vandstop på arma-
turer i bruserum for 
omklædning 1- 4.  

175.000 Nej Godkendt, ikke 
iværksat 

196.875 163.400 

2023 Udbedring af boldrum, 
nyt terrændæk og 
udbedring af skader på 
vægge.  

175.000 Nej Ikke godkendt 196.875 163.400 

Skørping Idræts-
center 

       

Stensbohallen  2023 Udskiftning af dobbelt-
dør mod Hall & ud-
skiftning af dobbeltdør 
og vinduesparti mod 
opvarmningslokale. 
Udskiftning af træbe-
klædning på facade 
mod nord.  

115.000 ja Ikke godkendt 103.500 103.500 
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2023 Renovering af om-
klædningsrum, forrum, 
dommer og toiletter 
samt hr. + dametoilet 
(stueplan).  

500.000 Ja Ikke godkendt 450.000 450.000 Støvringhallen 

2023 Udskiftning af træbe-
klædning over trædøre 
& hjørne mod nord, 
inkl. efterisolering af 
væg.  

70.000 Ja Ikke godkendt 63.000 63.000 

Terndrup Hallen 2022 Udskiftning af alt tag-
pap for fladt tag inkl. 
nye zinkkapsler for 
spærtræ. Maling og 
behandling af stern-
brædder.  

550.000 nej Godkendt, ikke 
iværksat  

618.750 513.563 

2021 Renovering af tag over 
sidebygning  

200.000 Nej Godkendt, Ikke 
iværksat 

225.000 186.750 

2022 Udskiftning af klinker i 
klubhus (omklæd-
ningsrum & støvle-
rum). Udskiftning af 
gulvklinker i bruserum 
for tilbygning  

240.000 Nej Godkendt, Ikke 
iværksat 

270.000 224.100 

Øster Hornum-
hallen 

2023 Udskiftning af træsøj-
ler og trævanger for 
rampe til 1. Sal ved 
klubhus. Træsøjler og 
vanger erstattes evt. 
med stål.  

80.000 Nej Ikke godkendt  90.000 74.700 
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2023 udskiftning af dør i 
stueplan (Gang/Hall), 
samt vinduer på 1. sal 
for klubhus. Udskift-
ning af faste vinduer til 
ny foyer. Udskiftning 
af dobbelt trædør mod 
hal (mod øst).  

135.000 Nej Ikke godkendt 151.875 126.000 

       Støvring Svøm-
mehal  

2023 Udskiftning af mørtel-
fuger & gummifuger 
mellem gulvklinker i 
svømmehal og væg- & 
gulvklinker i bruserum 
i omklædning.  

200.000 Ja Ikke godkendt 180.000 180.000 

Terndrup 
Svømmehal 

2022 nedlægning af ældre 
tank i teknikrum. Der 
skal laves miljøunder-
søgelser inden bort-
skaffelse.  

50.000 Ja Godkendt og 
iværksat (endnu 
ikke udbetalt)  

45.000 45.000 

I alt    4.305.000  4.547.250 
 

 3.975.238 
 


