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Åbent - Budget 2014 - Ansøgning fra Farsø-Ullits I.K om
tilskud til etablering af kunstgræsbane i Farsø

Sagsnr.: 820-2013-55758
Doknr.:
820-2013-193852
Sagsbeh.: Gyrite Andersen
Baggrund
I forbindelse med den nyligt fremlagte plan for byudvikling i Farsø har der været
stor opbakning til, at arealerne omkring Dronning Ingrid Hallerne skal være et
centralt element. Derfor ønsker Farsø Ullits I.K. at opføre Danmarks første energineutrale kunstgræsbane ved Dronning Ingrid Hallerne.
Sagsfremstilling
Farsø Ullits ønsker at opføre en 3. generations kunstgræsbane i Farsø i forlængelse af Dronning Ingrid Hallerne efter FIFAs forskrifter.
Det er tanken at der skal etableres et jordvarmeanlæg under banen således den
kan holdes frostfri og derved benyttes hele året. Det er samtidig planen at der
syd for banen skal etableres et solcelleanlæg, så det er muligt at energiforbruget
på banen kan holdes neutral.
Farsø Ullits I.K. vil være den primære bruger af banen, men det vil være muligt
for skole og daginstitutioner at benytte banen. Det vil også være muligt for andre
klubber at leje sig ind på banen på timebasis eller til stævner. Kunstgræsbanen
vil også være med til at fastholde og udvide driften af Dronning Ingrid Hallerne
og Sport & Academy, da der hvert år er flere træningsophold, som fremadrettet
ikke vil være sæsonafhængig.
Det er planen af arbejdet med anlæggelsen af banen vil kunne påbegyndes i foråret 2014 og være klar til brug i løbet af sommeren 2014.
Der ligger ikke et specifikt budget, da der blandt andet ikke er klarhed over jordbundsforholdene. Men det forventes, at den samlede investering ikke vil overstige 4.000.000 kr. Af den foreløbige finansieringsplan fremgår det, at der ønskes
et tilskud fra Vesthimmerlands Kommune på 2.000.000 kr.
Lovgrundlag
Der er ingen aktuel lovgivning
Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget
Økonomi
Tilskud til etablering af kunstgræsbane 2.000.000 kr.
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Der er ikke i det nuværende budget afsat midler til etablering af en kunstgræsbane i Farsø.
Administrationen indstiller
- at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om ansøgningen om tilskud til etablering af kunstgræsbane i Farsø skal medtages som et anlægsønske til budget 2014.
Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25. september 2013
Fraværende: Annette Vahlgreen, Søren C. Hansen
Der blev udleveret en fællesskrivelse fra Farsø-Ullits I. K. og Aars I. K. angående
koordinering mellem klubberne vedrørende etablering af kunstgræsbaner i Vesthimmerland.
Foreningerne ansøger i stedet om et samlet projekt med to baner, en bane i Farsø og en bane i Aars.
Det oplyses samtidig, at der ikke skal være kommunale driftstilskud til vedligeholdelse.
Ansøgningen med de nye oplysninger oversendes til behandling som en del af
budget 2014.
Bilag
FUIK - Ansøgning om kunstgræsbane
Dronning Ingrid Hallerne - Anbefaling af kunstsfofbaner
Sport & Academy ApS - Anbefaling af kunststofbane
Skrivelse fra Aars IK og FUIK vedr. etablering af kunstgræsbaner
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820-2013-185651
820-2013-185660
820-2013-185656
820-2013-200407

