Forklaring på øget udgifter i forbindelse med renovering af Ravsted
Friluftsbad.
Da vi søgte om penge til renovering af vores pumpehus var det ud fra
nogle andre forudsætninger, end dem som vi nu er blevet stillet over for.
Vi har hele tiden regnet med at vi skulle have et lign. system som vi har
haft. Det vil sige et system som kører med det man kalder skimmer.
Det var for at holde omkostningerne på et leje, så det var realistisk at
samle penge til.
Det system kan ses på tilbud fra Skovbjergteknik.
Efter megen frem og tilbage med de forskellige instanser, er det nu
kommer krav om overløbs render. Et system som sikkert er bedre, men
også en del dyrere at få etableret.
Det system kan ses på tilbud fra Pool Tech.
Som det ikke fremgår af tilbuddene er der en del ekstra udgifter
forbundet med systemet fra Pool Tech.
Jeg vil prøve på at liste dem op, så det kan give en forklaring på den
kraftige merpris på dette system.
Bassinkant skæres af hele vejen rundt. Pris ca. 50.000 kr.
Der skal op mures en skillevæg i den dybe ende af bassinet, så det kan
fungere som en overløbstank. Pris ca. 30.000 kr.
Der skal støbes en ny overløbs rende, samt bagstøbes en sokkelkant på
eksisterende bassinkant. Pris ca. 40.000 kr.
Afgangsrør fra bassin til pumpehuset er ikke medregnet i Pool Tech`s
tilbud. Pris ca. 30.000 kr.
Det er en samlet merudgift på ca. 150.000 kr. + moms = 185.000 kr.

Der skal også bruges ca. 50.000 kr.+ moms = 62.500 kr. på opgravning
samt lægning af fliser rundt op bassinet og renovering af selve
pumpehuset.
Dertil kommer så lige den krølle at vi ikke havde forstået på den måde at
der var afsat 85.000 kr. + moms = 106.250 kr. til projektstyring. Vi havde
forstået det sådan at det ca. var 45.000 kr. inkl. moms.

Det hersker ingen tvivl om at vi får et meget bedre system hvis vi får det
anlæg fra Pool Tech. Det har vores projektleder Thomas Sørensen (yderst
kompetent person) også givet udtryk for.

Jeg håber at det kan skabes forståelse for vores udfordringer, og at
kommunen vil hjælpe os med en ekstra bevilling så vi kan komme i gang
og være klar til sæsonstart omkring 01.06.2020.

Jeg står selvfølgeligt til rådighed for yderlige informationer hvis det skulle
være nødvendigt for at træffe en beslutning som vi forhåbentligt alle
bliver glade for.
Hvis ikke vi får den nødvendige ekstra bevilling, kan sæson 2019 har
været den sidste i Ravsted Friluftsbads historie, som nu strækker sig over
snart 50 år!!!!.
Ravsted Friluftsbad. Samlingspunktet for mange lokale og udefra
kommende i sommerhalvåret.

Med venlig hilsen
Jan Nissen.
Medlem af bestyrelsen.

