Rødovre april 2018

Ansøgning om regulering/forhøjelse af priser for friløb mm
Der har de seneste mange år ikke være foretaget nogen regulering af prisniveauet for entre og
skøjteudlejning i Rødovre Skøjtearena.
Indtægter fra entre og skøjteleje var oprindeligt, og er stadig, tænkt som en indtægtskilde for en
sportsforening(RSIK) der qva frivillig arbejdskraft kan generere en økonomisk indsprøjtning til
omkostningstunge og elitefokuserede vintersportsgrene.
Rødovre Ishockey er pt, og har været det utallige gange, DKs mest vindende ishockey klub på
amatørniveau dvs tom 1 division. Frans Nielsen prisen som er symbolet på denne titel modtog
Rødovre Ishockey senest for sæsonen 2016/17.
Eftersom priserne ikke har været reguleret i en del år oplever vi nu, sammenlignet med de øvrige
haller i KBHs området, et efterslæb i indtægter i takt med vores udgifter er steget. Dette belyses i
vedlagte skema, hvor en trinvis stigning anbefales over en årrække. Det er vigtigt at holde sig for
øje det første skema for 2017/18 er prisniveauet pt for alle haller.. Jeg har valgt at bibeholde
priserne for de øvrige haller i min fremskrivning af anbefalet prisstigning over de kommende år.
Husk venligst på der ved fremskrivning ligeledes vil forekomme prisstigninger i de øvrige haller.
Det er min klare overbevisning dette skema anskueliggør Rødovre Skøjte Arena er markant
billigere end de øvrige haller. Jeg har forståelse for Rødovre borgeren skal kunne komme på is for
mindre end en formue, men det nuværende prisniveau ligger langt under hvad borgere i Hvidovre
og Herlev betaler og omend endnu mindre hvad de selvsamme borgere betaler i Gentofte og
Hørsholm uden nogen sammenligning i øvrigt.
Samtidig er der indlagt klippekort for entre således brugeren der ofte besøger skøjtehallen ikke vil
opleve ret stor prisstigning samt udlejning af hjelm og ”pingvin”.
Det er vores håb vi med en stigning i denne indtægt kan etablere positiv drift af klubben.
I fald denne ansøgning imødekommes vil den gælde fra efteråret 2018.
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