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Bilag 4 – Oversigt forslag 2

Center Sundhed, Kultur og Fritid

Journalnr: 04.04.00-Ø40-2-22
Ref.: Jeppe Østergaard
Dato: 04-01-2023

 

 

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

Bevilget 
(kr.) 
(90%) 

Kommunal 
udgift 
(kr.) 

 

2023 

Renovering af bruserum i 
omklædningsrum, samt nye 
armaturer/VVS i oprindelig 
hal. 

225.000 ja Ikke god-
kendt 202.500 

 

Arena Him-
merland 

2023 

Udskiftning af dør samt side-
parti mod Rum nr. 1.07 (ve-
stfacade), samt 2 dobbeltdø-
re af træ mod oprindelig hal 
(østfacade). 

85.000 ja Ikke God-
kendt 76.500 

 

Godkendt 

  Bælumhallen 2021 Udskiftning af ventilationsan-
læg 600.000 Nej 

Ikke 
iværksat 

675.000 560.250 
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Godkendt 

  

2022 

Renovering af omklædnings-
rum i oprindelig hal. Total 
renovering inkl. udskiftning 
af gulvvarme og etablering af 
nyt. 

750.000 Nej 

Ikke 
iværksat 

843.750 700.300 

2023 Udskiftning af vinduer på 1. 
Sal. Mod cafeteria. 145.000 Nej Ikke God-

kendt 163.125 
 

Haverslev 2023 Udskiftning af sternbrædder i 
begge gavle af hal. 70.000 Nej Ikke God-

kendt 78.750 
 

2021 
Udskiftning af døre (ikke 
dobbeltdøre) mod omklæd-
ningsrum (vestfacade). 

90.000 Nej 
Godkendt, 
ikke 
iværksat 

101.250 84.000 

Skørping 
Idrætscenter 

2021 
Udskiftning af vinduer i op-
rindelig hal mod nord, vindu-
er er placeret ved terræn. 

150.000 Nej 
Godkendt, 
ikke 
iværksat 

168.750 140.000 
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2021 
Udskiftning af 3 stk. udsug-
nings taghætter monteret på 
tagflade mod vest for hal 1. 

70.000 Nej 
Godkendt, 
ikke 
iværksat 

78.750 65.400 

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 armaturer i bru-
serum for omklædning 1- 4. 

175.000 Nej 
Godkendt, 
ikke 
iværksat 

196.875 163.400 

2022 udskiftning af ventilationsan-
læg i Hal 2. 1.000.000 Nej 

Godkendt, 
ikke 
iværksat 

1.125.000 933.750 

Stensbohallen 2023 
Udskiftning af dobbeltdør 
mod Hall & udskiftning af 
dobbeltdør og vinduesparti 

115.000 ja Ikke god-
kendt 103.500 
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mod opvarmningslokale. 
Udskiftning af træbeklædning 
på facade mod nord. 

2023 udskiftning af ventilationsan-
læg til hal. 750.000 ja Ikke god-

kendt 675.000 
 

2023 

Renovering af omklædnings-
rum, forrum, dommer og 
toiletter samt hr. + dame-
toilet (stueplan). 

500.000 Ja Ikke god-
kendt 450.000 

 Støvringhallen 

2023 

Udskiftning af træbeklædning 
over trædøre & hjørne mod 
nord, inkl. efterisolering af 
væg. 

70.000 Ja Ikke god-
kendt 63.000 

 

2022 

Udskiftning af alt tagpap for 
fladt tag inkl. nye zinkkapsler 
for spærtræ. Maling og be-
handling af sternbrædder. 

550.000 Ja 
Godkendt, 
ikke 
iværksat 

495.000 495.000 
Terndrup Hal-
len 

2023 Slibning, lakering og maling 
af halgulv. 200.000 Ja Ikke god-

kendt 180.000 
 

2023 

Udskiftning af træsøjler og 
trævanger for rampe til 1. 
Sal ved klubhus. Træsøjler 
og vanger erstattes evt. med 
stål. 

80.000 Nej Ikke god-
kendt 90.000 

 

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 god-
kendt 151.875 

 

Øster Hor-
numhallen 

2023 Udskiftning af eltavler for hal 
& klubhus. 60.000 Nej Ikke god-

kendt 67.500 
 

2023 

Udskiftning af mørtelfuger & 
gummifuger mellem gulv-
klinker i svømmehal og væg- 
& gulvklinker i bruserum i 
omklædning.  

200.000 Ja Ikke god-
kendt 180.000 

 
Støvring 
Svømmehal 

2023 
Udskiftning af indvendige 
døre i og til omklædnings-
rum. 

55.000 ja Ikke god-
kendt 49.500 
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2022 

nedlægning af ældre tank i 
teknikrum. Der skal laves 
miljøundersøgelser inden 
bortskaffelse. 

50.000 Ja 
Godkendt, 
ikke 
iværksat 

45.000 45.000 

Terndrup 
Svømmehal 

2023 

Nedrivning af vægge mod 
klor/syre beholdere og udfø-
relse af nye, som er egnet til 
det hårde miljø. 

100.000 ja Ikke god-
kendt 90.000 

 
I alt     6.525.000     6.688.125 3.467.225 

        


