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ÅR

Prio

rite

t
SUM

1

Udskiftning af 

loft i cafeteria 

der smuldrer og 

falder ned inkl. 

isolering af loft 100

Udskiftning af 

døre (ikke 

dobbeltdøre) 

mod om-

klædningsrum 

(vestfacade) 90

Udbedring af 

forhold ved nye 

monterede 

ovenlys på 1. 

Sal. Arbejdet 

indebærer udtag-

ning, nye 

lyskasser, 

inddæk-ning 

omkring vinduer 

og til-skæring af 

isolering, samt 

inddækning i 

skunk. 50

Renovering af 

tag over 

sidebygning 200

Udskiftning af 

vinduer i op-

rindelig hal mod 

nord, vin-duer 

er placeret ved 

ter-ræn 150

Omfugning/rep. 

af murværk især 

ved østgavl i hal 

og til-bygning 

inkl. udskiftning 

af vinduespartier 

på begge si-der 

af dørparti i gavl 

i cafete-ria 240

Udskiftning af 

ventilationsanlæ

g 600

Udskiftning af 3 

stk. udsugnings 

taghæt-ter 

monteret på tag-

flade mod vest 

for hal 1. 70

Montering af 

ventilationsan-

læg med 

varmegenvindin

g i klubhus og 

cafeteria.

250

SUM 2021 0 0           600 0 310              -   640 0 0 200 0 0      1.750 

1

Udskiftning af 

tagpap/udlægnin

g af tagpap på 

eksisterende tag-

pap over 

eksisterende del 

(over 

mødelokaler 

(Rum nr. 1.01- 

1.04)

155

Udskiftning af 

tagpap ved 

indgang

150

Renovering af 

omklædningsr

um fra 

oprindelig 

opførelse 

1977. Total 

renovering 

inkl. 

udskiftning af 

gulvvarme og 

etablering af 

nyt. 750

Udskiftning af 

ældre eter-nittag 

(asbestholdig) 

på omklædning 

og kantine inkl. 

udbedring af 

fugtaf-tegninger 

på træ-

spær/skotrender 

i tagrum. 250

Udskiftning af 

varme- og 

brugsvandsrør i 

”tagrum”, mod 

øst over hal 2. 300

Udskiftning af 

vinduer i kan-

tine & møderum 

på 1. sal, samt 

udskiftning af 3 

træ-døre mod 

oprindelig hal. 120

Total renovering 

af oprindelige 

omklædningsru

m (om-

kldningsrum 

mod nord), (in-

debærer nyt 

terrændæk & 

gulvvarme).  990

Udskiftning af 

trævinduer mod 

syd, inkl. 

fyldningsparti-er 

& sålbænke.           335 

Udskiftning af 

alt tagpap for 

fladt tag inkl. 

nye zinkkapsler 

for spærtræ.

Maling og 

behandling af 

stern-brædder. 550

Udskiftning af 

klinker i klubhus 

(omklæsnings-

rum & 

støvlerum). Ud-

skiftning af 

gulvklinker i 

bruserum for 

tilbygning 240

Udskiftning af 

brugsvands- & 

varmerør i 

tagrum. 225

Nedlægning af 

ældre tank i 

teknikrum. Der 

skal laves mil-

jøundersøgelser 

inden bort-

skaffelse. 50

Udskiftning, 

montering af 

vandstop på 

armaturer i 

bruserum for 

omklædning 1-

4. 175

Udbedring af tag-

/ovenlysvinduer 

i hal 2. 

Vinduerne 

hæves så der er 

mulighed for at 

åbne helt op 

(vinduerne 

fungerer som 

røgudluftning i 

tilfælde af 

brand. 150

Slibning af 

halgulv 220

Udskiftning af 

sikringselemente

r i el-tavle. 70

Slibning, 

lakering og 

maling af 

halgulv i begge 

haller 400

Udskiftning af 

belysning i hal 

til LED. 120

Udskiftning af 

venti-

lationsanlæg i 

Hal 2. 1000

Slibning, 

lakering og 

maling striber af 

gulve i hal 1 & 2 400

Reparation af 

mørtelfuger 

mellem klinker i 

omklæd-

ningsrum i 

tilbygning, samt 

udskiftning af 

fuger mellem 

væg og gulv 65

Udskiftning af 3 

dobbeltdøre mod 

nord af træ kr 75

Udskiftning af 

Grovfiltre, 

Kulfiltre og folie 

i udligningstank. 150

Udskiftning af 

dug til svøm-

mebassin inkl. 

udbedring af 

oprulningssyste

m. 250

SUM 2022 555 150 750         370      1.475           670        1.275         410 550 240 445 300      7.190 

1

Udskiftning af 

træ-søjler og 

trævanger for 

rampe til 1. Sal 

ved klubhus. 

Træsøj-ler og 

vanger erstat-tes 

evt. med stål. 80

2

Renovering af 

bruserum i om-

klædningsrum, 

samt nye arma-

turer/VVS i 

oprindelig hal. 255

Udskiftning af 

udvendige 

mørtelfuger i 

murværk 

Nordfacade. 

Ligeledes er der 

sporadiske 

udfaldne 

mørtelfuger for 

sydfacaden, 

overligger over 

dør mod hal for 

sydfacade 

udskiftes. 200

Udskiftning af 

vinduer på 1. 

Sal. mod 

cafeteria. 145

Renovering af 

omklædningsru

m (Fodbold 

omklædningsru

m) 800

Udbedring af 

boldrum, nyt 

terrændæk og 

udbedring af 

skader på 

vægge. 175

Omfugning af 

mørtelfuger i 

hele sydgavl, 

samt rep. Af 

murværk for 

nordgavl, samt 

øst og 

vestfacader. 

Enkle 

overliggere i hal 

2 tænger til 

omfug-

ning/udskiftning 

hvis jern i 

overligger har 

fået vand. 200

Udskiftning af 

dobbeltdør mod 

Hall & 

udskiftning af 

dobbeltdør og 

vinduesparti 

mod 

opvarmningsloka

le. Ud-skiftning 

af 

træbeklædning 

på facade mod 

nord. 115

Renovering af 

omklædnings-

rum, forrum, 

dommer og toi-

letter samt hr. + 

dametoilet 

(stueplan). 500

Udskiftning af 

dør i stue-plan 

(Gang/Hall), 

samt vinduer på 

1. sal for klub-

hus. 

Udskiftning af 

faste vin-duer til 

ny foyer. 

Udskiftning af 

dobbelt trædør 

mod hal (mod 

øst). 135

Udskiftning af 

mørtelfuger & 

gummifuger 

mellem klin-ker i 

svømmehal og 

bruse-rum i 

omklædning. 200

Udskiftning af 

dør samt side-

parti mod Rum 

nr. 1.07 (vest-

facade), samt 2 

dobbeltdøre af 

træ mod 

opridelig hal 

(øst-facade). 85

Udskiftning af 

eksisterende 

frostrum. 75

Udskiftning af 

sternbrædder for 

i begge gavle af 

hal. 70

Maling af 

vinduer mod 

motionsrum og 

mellem gang 

mod øst. 50

Udskiftning af 

ventilationsanlæ

g til hal. 750

Udskiftning af 

træbeklædning 

over trædøre & 

hjørne mod 

nord, inkl. 

efterisolering 70

Slibning, 

lakering og 

maling af 

halgulv 200

Udskiftning af 

eltavler for hal & 

klubhus. 60

Udskiftning, 

reparation af 

ventila-

tionskanaler ved 

indblæsningsri-

ste i svømmehal. 60

Nedrivning af 

vægge mod 

klor/syre 

beholdere og 

udførelse af nye, 

som er egnet til 

det hårde miljø. 100

Udskiftning af 

indvendige døre 

i og til 

omklædningsru

m. 55

SUM 2023 340 275 145 870 225 200 865 570 200 275 315 100      4.380 

2
Udskiftning af 

udvendige 

mørtel-fuger i 

murværk for den 

oprinde-lige 

bygning, facader 

mod syd, nord 

og vest gavl. 280

Udkradsning og 

omfugning af 

mørtelfuger for 

oprinde-lig 

cafeteria (1971). 175

Renovering af 

omklæd-

ningsrum i 

oprindelig hal 

inkl. 

omklædningsru

m i 

mellembygning 

& forhal. 

Udskiftning af 

klinker på 

gulve/vægge og 

nye bru-

searmaturer. 620

Renoverig af 

toiletter/wc i 

nord-lige ende 

af hal 300

Udskiftning af 

ventilationsanlæ

g i hal 1. 600

Udskiftning af 

linoleum i 

cafeteria 140

Udskiftning af 

vinduer og døre 

i festsal, samt 

udskiftning af 

dobbeltdør til 

kantine (Mellem 

omklædning & 

festsal. 125

Udskiftning af 

gulv-belægning 

for færd-

selsarealer ved 

ind-gang og hal 

1. 225

Slibning, 

lakering og 

maling af hal-

gulv 200

Udskiftning af 

linoleum i 

oprindelig forhal 

mod skolen inkl. 

til-stødenderum 

med linoleum. 250

Udskiftning af 

tagventilatorer 

for klubhus og 

hal. 175

Udskiftning af 

klinker ved ud-

spring inkl. 

udskiftning af 

skamler. 150

Slibning af 

trægulv i 

fitnesslokaler & 

hal 2 340

SUM 2024 600 0 420 300 565 620              -   200         550 175 0         150      3.580 

2

Udskiftning af 

stenbeklædning 

i begge gavle. 85

Omfugning/rep. 

af murværk for 

hele syd & 

nordfacaden. 220

Omfugning & 

rep, af sok-

kelpuds for alle 

facader i 

klubhus, samt 

ydervæg mod 

nordøst for 

oprinde-lig hal. 

Udskiftning af 

inddækning over 

murværk for 

oprin-delig hal. 160

3

Udskiftning af 

varmtvandsbe-

holdere i 

teknikrum. 100

Udskiftning af 

hoveddør samt 

dør til trapperum 

(nordøst). 70

Udskiftning af 

mørtelfuger 

mellem klinker 

for bruserum 

(omklædning). 50

SUM 2025 0 0 0 100 85 0 220 0 0 160 70 50         685 

2026 3

Udskiftning af 

linoleum i 

køkken og 

tilstødende rum. 50

Renovering af 

WC, Herretoilet 

og HC-Toilet i 

nordlige ende af 

bygningen 125

Udskiftning af 

ventilationsanlæ

g til hal. 750

Udskiftning af 

belys-ning i hal 

til nye arma-

turer med LED. 100

SUM 2026 0 0 0 50 125 0 0 750 0 100 0 0      1.025 

SUM              1.495 425        1.915      1.690      2.785        1.490        3.000      1.930      1.300      1.150 830         600    18.610 

Pris i hele antal 1.000kr ex. moms
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