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43 
Orientering om halvedligeholdelsesprojekt i Terndrup Svømmecenter 

Sagsnr: 04.04.00-Ø40-1-22 
Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget 

Sagsresume 
Sagen afgøres i: Kultur-, Fritids og Sundshedsudvalget  

Den 16. december 2021 godkendte Byrådet udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen for 
2022. På listen over halvedligeholdelsesprojekter fremgår Terndrup Svømmecenter med 
vedligeholdelsesprojekt. Efter udbudsproces foreligger der nu to tilbud på projektet. 

Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget orienteres om valg af leverandør og igangsætning af 
projektet.  
 

Sagsfremstilling 
Terndrup Svømmecenter ønsker at iværksætte vedligeholdelsesprojektet Udskiftning af 
overdækningsdug til svømmebassin inkl. udbedring af oprulningssystem, projektet er bud-
getteret til 250.000 kr. Terndrup Svømmecenter har indhentet to tilbud. Da hallen er 
momsregistreret, er det jævnfør retningslinjerne for halvedligeholdelsespuljen, 90% af be-
løbet ekskl. moms der udbetales.  
 
Leverandører:  
- Dansk Folie 
- PB Service Ap  
 
Kontrakten tildeles den leverandør, der afgiver den laveste pris. Her PB Service Ap til pris 
205.250kr. ekskl. moms.  

Forvaltningens bemærkning: 

Projektet fremgår af Rambølls halvedligeholdelsesrapport (se bilag). Jævnfør Rebild Kom-
munes retningslinjer for indhentning af tilbud skal der ved projekter op til 300.000 kr. ind-
hentes minimum ét tilbud, og markedet skal undersøges. Tilbuddet skal indhentes fra virk-
somheder på Rebild Kommunes Håndværkerliste. Forvaltningen vurderer, at Terndrup 
Svømmecenter har overholdt retningslinjerne for indhentning af tilbud. 
 

Økonomi 

Projektet er vurderet og budgetteret til 250.000 kr. inkl. moms. 

Det billigste tilbud lyder på 205.250 kr. ekskl. moms. Halvedligeholdelsespuljen giver 90 
procent af beløbet i tilskud. 

Da Terndrup Svømmecenter er momsregistreret tages der udgangspunkt i prisen ekskl. 
moms. 

Det kommunale tilskud til Terndrup Svømmecenter er således 90% af 205.250 kr. sva-
rende til 184.725 kr. 
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Indstilling 
Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til ef-
terretning.  
 

Beslutning 
Taget til efterretning. 
 
Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen. 
 
 

Bilag 

 D&V 12 Haller Rebild kommune - REV A 

Bilag/Punkt%2043%20Bilag%201%20DV_12_Haller_Rebild_kommune__REV_A.pdf

