
Forslag til den ordinære generalforsamling
vedr. ny bund på udendørsbanen

Kære medlemmer

På den ekstraordinære generalforsamling sidste sommer blev det ved afstemning besluttet,
at udendørsbanen laves om og toplaget skulle skiftes til gummigranulat. Vi har ansøgt om
forhåndsgodkendelse i  Tårnby Kommune, men fik først efter næsten et halvt års skriveri
besked om, at dette kræver udarbejdes af en §19 ansøgning. Da ingen i bestyrelsen har
erfaring  med  disse  og  klubben  evt.  vil  kunne  hæfte  økonomisk  ved  forkert  juridisk
ansøgning, ønsker bestyrelsen juridisk bistand til udarbejdelse af ansøgning. Vi har derfor
kontaktet flere forskellige konsulenter og erfaret at dette vil medføre en væsentlig merudgift
(op til 58.000 kr). Det skal desuden bemærkes, at selvom vi få udarbejdet en §19 ansøgning,
er det ikke sikkert, at den bliver godkendt i Tårnby Kommune. Bestyrelsen har derfor behov
for  afstemning  ved  generalforsamling  om,  hvorvidt  medlemmerne  ønsker  at  vi  arbejder
videre på sagen.
Derfor har også vi genansøgt de tidligere tilbud på forskellig toplag til udendørsbanen, som
kan læses nedenfor. 
Punkter til afstemning findes til sidst i dette dokument. 

Vasket grus og flis

Dette er det samme toplag, som vi har på udendørsbanen i dag. 

Fordele:

Kendt materiale, derfor nemt at anskaffe ekstra i fremtiden

Billige materialer

Ikke ekstra omkostning ved afskaffelse (ikke miljøafgift, som ved gummi eller fiber)

Ulemper:

Kræver meget vand for ikke at støve

Organisk bund der vil kræve løbende opfyldninger

Kan blive glat i regnvejr

Kan blive tung i tørvejr

Pris: 266.200 kr.



Tilbuddet omfatter:  Det  eksisterende toplag og stenmel bortgraves,  og der graves 3 nye

singelsdræn a 60 meter  i  længden og  60  cm i  dybden,  forenden af  ridebanen modsat

indgangen graves 1. dræn på 20 meter i længden og 60 cm i dybden, hvor der etableres en

faskine på 10 meters længden, 4 meter bred og 3 meter i dybden. Jord fra dræn og faskine

bortføres. Materialer til  nyt toplag anvendes 0/32 knust tegl til regulering af nye dræn, til

mellemlag oven på tegl anvendes 0/4 stenmel som tromles til fast underlag, sluttelig ligges

0/4 vasket grus som toplag.

Fiberbund m. kvartsand

Dette er den samme toplag, som den vi har i det store ridehus.

Fordele:

Bliver meget sjældent glat

Tåler store mængder vand

Støver ikke ret meget

Ulemper:

I perioder uden regn vil det kræve meget vanding

Kan blive tung, hvis den mangler vand

Samme bund som i ridehuset, hvilket betyder at hestene ikke bliver varieret i 

belastning af benene

Meromkostning ved afskaffelse grundet miljøafgift

Pris: 250.000 kr.

Tilbuddet omfatter: Afrømning af gammel toplag, der køres internt og tippes i bunke uden for

banen. (Hvis materialerne ønske bortkørt/evt. solgt, vil de være behjælpelige med dette).

Levering  og  nedgravning  af  450  m  (7  strenge)  ø  110  mm  drænrør  kl.  sn  8.  Drænet

nedgraves i eksisterende lag af genbrugsstabil (tegl/beton) og lægges med 0,3% fald mod

grøft (samme fald som banen) og direkte udløb til grøft. Afretning af eksisterende stenmel

(snit  på 7-8 cm) samt levering og indbygning 74 ton (4 cm) stenmel (som eksisterende).

Levering og indbygning af 260 ton (12 cm) kvartssand. Levering, spredning og nedfræsning

af 3000 kg hvid geopad med 30% fiber. 

(Alternativ med harpet sand med lavt lerindhold i stedet for kvartssand, inkl. geopad m. fiber.

220.000 kr.)



Gummigranulat m. kvartsand

Gummigranulat er små gummistykker på størrelse med småsten. Gummigranulatet lægges

sammen med kvartsand, som er den samme type sand som findes i det store ridehus.

Vi  har  med  stor  tilfredshed  redet  på  en  testbane.  Det  er  ikke  den  samme  type

gummimateriale, som har været i andre klubber i Storkøbenhavn. Materialet bruges i stort

omfang i England til helårsbaner. Testbanen bruges til dagligt af militaryryttere, der springer

1,30 m. Bunden skulle være rigtig god at springe på.

Fordele:

Støver ikke

Kræver minimal vandig

Skridsikker i både våde og tørre perioder

Ulemper:

Meromkostning af afskaffelse grundet miljøafgift

Ukendt materiale for os

§19 ansøgning

Pris §19-ansøgning: 38.000-58.000 kr. ekskl moms  

Pris: 207.000 kr., 

Tilbuddet omfatter: Afrømning af gammel toplag, der køres internt og tippes i bunke uden for

banen. (Hvis materialerne ønske bortkørt/evt. solgt, vil de være behjælpelige med dette).

Levering  og  nedgravning  af  450  m  (7  strenge)  ø  110  mm  drænrør  kl.  sn  8.  Drænet

nedgraves i eksisterende lag af genbrugsstabil (tegl/beton) og lægges med 0,3% fald mod

grøft (samme fald som banen) og direkte udløb til grøft. Afretning af eksisterende stenmel

(snit på 7-8 cm) samt levering og indbygning 74 ton (4 cm) stenmel (som eksisterende). 

Levering og indbygning af 130 ton (5 cm) kvartssand. Levering og indbygning af 67 m3 (5

cm) gummigranulat (riders 4 seasons)

(Alternativ med harpet sand med lavt lerindhold i stedet for kvartssand, inkl. gummigranulat.

193.000 kr.)



Afstemningspunkter:

A: ikke at gøre noget, bevare den bane som vi har nu (0 kr)

B: lave banen med vasket grus og flis (266.200 kr)

C: lave banen med kvartssand og fiber (250.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag)

D: lave banen med harpet sand og fiber (220.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag)

E: få udarbejdet §19 ansøgning og såfremt godkendt lave banen med gummigranulat og
kvartssand (207.000 kr. + 58.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag)

F: få udarbejdet §19 ansøgning og såfremt godkendt lave banen med gummigranulat og
harpet sand (193.000 kr. + 58.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag)

G: få udarbejdet §19 ansøgning og såfremt ikke godkendt i stedet lave banen med vasket
grus og flis (266.200 kr)

H:  få  udarbejdet  §19  ansøgning  og  såfremt  ikke  godkendt  i  stedet  lave  banen  med
kvartssand og fiber (58.000 kr. + 250.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag)

I: få udarbejdet §19 ansøgning og såfremt ikke godkendt i stedet lave banen med harpet
sand og fiber (58.000 kr. + 220.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag)


