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Journalnummer 2017-F-0011 Frederikssund Idrætsby: Den udendørs gymnastiksal /
Sociale lokaler for alle / Optimal brug af svømmebassiner
Bestyrelsen i Lokale og Anlægsfonden har behandlet ovennævnte ansøgning og har besluttet at bevilge
følgende:
Tilskud på 8.300.000 kr.
Tilsagnet er betinget af, at projektet gennemføres i sin helhed, som beskrevet i ansøgningen.
Fonden har valgt at imødekomme ansøgningen, da følgende matcher vores udviklingsarbejde:
- Den udendørs aktivitetsplads – ’Den udendørs gymnastiksal – fra leg til sport’, bygger direkte videre på
erfaringerne fra ”sports-eksperimentarierne” etableret med fodbold og atletik. Hvor fokus er på
træningen fremfor kampen, og dermed koblingen imellem fitness og sport.
- Sociale lokaler i svømmehalsbygningen kan benyttes på tværs af foreninger, idrætter og
brugergrupper, som gør brug af kerneerfaringer med et veltænkt socialt areal i centrum, hvor alle
brugere mødes og inspirer hinanden – på tværs af alder og kunnen. Særligt brugen af svømmehallens
attraktion forventes at kunne tiltrække endnu flere til de mere udfordrede gængse holdsportsgrene.
- Aptering af bassinerne i svømmehallen med fokus på udfordrende leg, motion og bevægelse for flere
forskellige brugergrupper, som udvider brugen af det traditionelle svømmebassin til langt mere end
banesvømning og svømmeundervisning.
Betingelser og generelle forhold:
Når I modtager støtte fra Lokale og Anlægsfonden, er der en række forhold, I skal være opmærksomme på.
Hovedpunkterne er beskrevet i afsnittene nedenfor.
Støtte fra Fonden knytter sig til et konkret projekt, og er baseret på de oplysninger, I har afgivet om
projektet. Tilsagnet forudsætter derfor, at oplysningerne er rigtige, og at projektet gennemføres som
beskrevet i ansøgningen. Ændres disse forudsætninger, bortfalder tilsagnet, med mindre Fonden har givet
samtykke til ændringen.
Støtten fra Fonden er betinget af at projektets øvrige parter medfinansierer som beskrevet i
ansøgningen.
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Synliggørelse af Fondens støtte
Fonden ønsker at synliggøre, at vi har været med til at støtte gennemførelsen af dette projekt.
Fondens navn og logo skal synligt indarbejdes i forbindelse med udsending af pressemeddelelser,
nyhedsbreve o.l. Den endelige udførelse skal godkendes af Fondens konsulent, som I skal kontakte i den
forbindelse.
Ændring af prisen for projektet
Bliver det færdige projekt dyrere end angivet i ansøgningen, forhøjes støtten ikke. Bliver det færdige projekt
billigere end angivet i ansøgningen, reduceres støtten forholdsmæssigt.
Ejerforhold, udlejning samt projektets formål og fysiske udformning
Etableringstilskud knytter sig til et konkret projekt med de for Fonden oplyste ejerforhold, fysisk
udformning, formål med projektet etc. Uden Fondens samtykke må det støttede byggeri ikke om- eller
tilbygges, overdrages eller udlejes.
Tilskud fra Fonden skal betales tilbage ved ejerskifte, udlejning eller ved ændring af projektets formål eller
fysiske udformning, medmindre Fonden på forhånd har samtykket. Denne tilbagebetalingsforpligtelse
reduceres med 1/10 årligt og bortfalder således efter brugsaftalens udløb.
Sikring af Fondens rettigheder
Fonden er berettiget til at sikre overholdelsen af vilkårene for støtten bedst muligt, herunder bl.a. ved
tinglysning af en servitut om forbud mod salg, udlejning eller pantsætning af et aktiv erhvervet med støtte
fra Fonden. I skal, såfremt Fonden ønsker det, medvirke hertil.
Evaluering af projektet
For at erfaringerne med projektet kan formidles til en større kreds, vil projektet blive evalueret cirka et år
efter indvielsesdatoen. I vil derfor ca. et år efter indvielsen modtage et evaluerings spørgeskema, som I er
forpligtet til at udfylde bedst muligt og returnere til Fonden inden for angivne svarfrist. Evalueringsskemaet
vil blive sendt til projektets nuværende kontaktperson, hvis ikke andet oplyses til Fonden. Hvis projektet i en
senere fase skifter kontaktperson, vil det være til stor gavn for Fonden at blive informeret om dette. I visse
tilfælde vil Fonden efter returneringen af spørgeskemaet have interesse i en yderligere evaluering i form af
for eksempel interviews med brugerne af projektet.
Evalueringen offentliggøres på Fondens hjemmeside.
Omkostninger
Alle omkostninger i forbindelse med Fondens støtte, herunder bl.a. stempel og gebyrer betales af ansøger.
Brugerundersøgelse
Ved accept af Fondens bevilling forpligter ansøger sig samtidig til at besvare Fondens brugerundersøgelse,
der udføres ca. hvert tredje år.
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Betingelser for udbetaling af tilskud
Tilskuddet udbetales i 2 rater af 4.150.000 kr. med mindre andet aftales.
1. rate udbetales når halvdelen af arbejdet er udført, og der er modtaget faktura på halvdelen af summen.
2. rate udbetales når arbejdet er fuldført, og alle udgifter er afholdt.
Projektet skal være påbegyndt inden ét år fra dato. I modsat fald bortfalder tilskuddet.
Ved at bekræfte denne skrivelse pr mail, (skal gøres senest en måned fra dags dato), accepterer I
ovenstående betingelser. Bekræftes skrivelsen ikke inden den angivne frist er Fondens tilsagn bortfaldet.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Esben Danielsen

Direktør, Lokale og Anlægsfonden
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