Marts 2018

Status for
ombygning af
idrætscenter Syd
Vi har rigtig dejligt travlt
Der er gang i udviklingen i vores skønne by, Nr. Felding.
Vi er i fuld gang med at forberede os til at gå i gang med den store
udbygning af vores allesammens idræts- og kulturhus, Idrætscenter Syd.
Byggeriet starter i 2018 og forventes færdigt i marts 2019.
Projektet indebærer, at vi får et spritnyt og stort køkken, en ny hyggelig
festsal, et klublokale med masser af anvendelsesmuligheder, en helt ny og
funktionel kantine og et meget større depotrum til vores mange aktive
foreninger.
Derudover bygges centeret sammen med byens børnehave, så børnene
kan komme i hallen og bruge dens mange faciliteter uden at skulle have
sko og overtøj på. Sidst men bestemt ikke mindst får vi også et
topmoderne fitnesscenter med behandlerrum, som allerede kommer til stå
klar til brug i september 2018.
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Her er lige et overblik over det, vi arbejder med lige nu.
Køkkengruppen har holdt to møder og er nu i forhandling om et industrikøkken, hvor der afventes en
pris.
Samtidig er der forhandling med en person, som har et ønske om at drive køkkenet så der vil blive
mulighed for at købe mad i forbindelse med det nye festlokale og evt. kantinen.
Køkkenet og kantinen er ved at blive tegnet efter køkkengruppens anvisninger, af nyheder kan det
nævnes at i forbindelse med den nye kantine kommer der også udeservering.
Køkken gruppen består af Hanne Høg, Vivi Smedegård, Lars Holmstrøm og fra styregruppen: Per
Østengård.

Sådan ser det ud
Fitness centret

Nffitness Yes!

Leasingaftalen er på plads, og vi får noget helt fantastisk udstyr. Og vi skal ikke
frygte scenarier med maskiner ude af drift i lang tid, da vi får en serviceaftale,
som sikrer, at maskinerne står klar igen senest 48 timer, efter der er taget
kontakt.

Priser: (Vi tager forbehold for ændringer)
voksne
169,Junior (U15)
99,Ungdom (15-18)
99,Senior (60+)
129,Husstand
(2 voksne + børn U15)
2700,Gæste – træning (med følge)
30,Tidsbegrænset 06-14
129,-

Fitnessudvalget arbejder nu med at sende folk på kursus så vi kan få nogle gode
instruktører, skulle du have lyst til en fitness kursus så kontakt os endeligt. Man
får uddannelsen til en værdi af 5000 kr. binder sig kun for 1 år og skal kun
regne med en vagt hver 2. uge på 2-3 timer. Din funktion som
fitnessinstruktører vil være at introducere nye medlemmer til
træningsmaskiner, udarbejde træningsprogrammer og generelt står til
rådighed for brugerne i centret. Fanger det din interesse, så tøv ikke med at
kontakte Anders Mads Møller via Facebook eller mail:
andersm_moeller@hotmail.com
Hjemmesiden nffitness.dk er under opbygning det samme gør sig gældende
med diverse booking systemer.
Vi har nu fastsat priserne på kontingenterne. Vi er kommet frem til nogle
meget favorable priser, som er uhørt lave, i forhold til, hvad man får. Men, følg
med på Facebook, i nyhedsbrevet og på icsyd.dk, for måske kommer der nogle
endnu vildere priser som spektakulære åbningstilbud i en meget begrænset
periode. Der er ingen opstarts - eller indmeldelsesgebyr udover 100 kr. for en
nøglebrik. Alle abonnementer er inklusiv holdtræning. Man binder sig for 3
måneder.

De støtter ICSYD
ombygning. Pr. 1.2.2018
•
Nr. Felding GIF-bestyrelse,
Fodbold, Badminton, Golf, Amatør
teater, Gymnastik, Nffitness NF. i
Bevægelse

Nr.
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01

Ansøgning private fonde

Jan.18 – jun. 18

02

Ansøgning offentlige fonde

Jan.18 – jun. 18

03

Husstands og erhvervs indsamling

Jan.18 – jul. 18

04

Sagsbehandling. I samarbejde med Byggeri og ejendomme.

Mar. 17 -apr.18

Holstebro kommune. Med henblik på sammenmatrikulering, leje
aftale, lokalplan mv. godkendelse af byggesagen, byggetilladelse.

•

Nr. Felding Kirke

•

Børne huset Troldhøj

•

Dagplejen

05

Fremstilling af udbudsmateriale

Apri.18 - maj. 18

•

Flyveklubben RC afd.

06

Udbuds materiale sendes i licitation

medio maj 2018

•

Borgerforeningen

07

Ansøgning om byggetilladelse. Holstebro kommune

medio maj 2018

•

Icsyd

08

Licitation

primo juni 2018

•

Nr. Felding Skole

09

Forventet byggetilladelse Holstebro kommune

primo juni 2018

•

SFH Nr. Felding

10

Licitationsresultater godkendes og accept udsendes

medio juni 2018

11

Arbejdet igangsættes byggeperiode 6 mdr. inkl. sommerferie.

primo august 2018

•

Venstre Nr. Felding
12

Aflevering og ibrugtagning

Marts 2019

•

Fut i Felding (byfest udv.)
Og rigtig mange borger i byen

I den skitserede byggeplan er der ikke medtaget eget arbejde som vedrører byggeriet, men der
blive flere store og små opgaver som vi gerne vil have hjælp til, det være sig f.eks. afmontering
og opsætning af skabe, av udstyr, rengøring små håndværks opgaver mm. Så udover at donere
til projektet har vi også brug frivillige hænder.

Indsamlingen fortsætter for private frem til sommerferien, med en stor slutspurt i uge 22 under Fut I Felding.
Vi er i forhandlinger med flere af vores erhvervsdrivende i Nr. Felding, disse forhandlinger håber vi, at der afsluttet inden
sommerferien.
Vi har den 12. 3 sendt 3 nye ansøgninger til fonde. De er sendt til LAG, Spar Nord og Vestforsyningen. Samtidig er vi ved at
lægge sidste hånd på en låneansøgning til DGI Vestjylland. Ud over det, er vi klar, hvis nye muligheder skulle dukke op, og vi
venter svar fra 5 fonde endnu.
Det positive er, at vi nu er 100 % sikre på, at vi får et funktionelt og fremtidsikkeret center, som også kan rumme de nye
tilflyttere vi får, hvis byens udstykningsplan lykkes. Den sidste fase, som vi står over for nu, er afgørende for, om vi får råd til
det ekstra, som vil gøre centeret lidt ekstra lækkert og indbydende.
Sådan gør du, hvis du vil støtte projektet:
•

Private: følg dette link: https://gaveindsamling.dgi.dk/DetailedView.aspx?nr=G00019
eller sms/ring 20 97 32 02

•

Erhverv kan også følge ovennævnte link eller booke et møde, Det kan gøres på tlf. 20 97 32 02

Scan denne QR kode med din mobil, så er du kun få skridt fra at give et bidrag,
med skattefradrag.

Byggeudvalg:
Johnny Adsersen
Daniel Henriksen
Per E. Østergård

Mobil: 21 70 20 42
Mobil: 30 22 59 15
Mobil: 20 97 32 02

Mail: johnny@arkitekter-as.dk
Mail: danielhenriksen85@yahoo.dk
Mail: per@nrfelding.dk

Møder: aften
Møder: aften
Møder: dag og aften

