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1. RESUME
Hundegårdene er ikke overdækket. Det er derfor ubehageligt for hundene at blive luftet i
regn- og snevejr og nogle hunde vil slet ikke lade sig lufte under disse vejrforhold.
Hundegårdene overdækkes derfor med en ramme af lægter, hvorpå der lægges et
gennemsigtigt tag for at sikre lys til hundene. Taget skal være støjsvagt i regnvejr for at
undgå, at hundene bliver nervøse over støj.
Etablering af et kvalitetstag med lavt støjniveau er 52.000 kr. inkl. moms fra den valgte
tømrer. Der er sponsorer til alle etableringsudgifter, så DDÅ nettoudgift er 0 kr.
Der er tale om minimale driftsudgifter på ca. 1.200 kr. om året.
Tagets forventede levetid er minimum 15 år jf. garantiperioden. Der skal således budgetteres med en udgift til udskiftning af tag i år 2035.
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3. ÅRSAG
Hundegårdene er ikke overdækket. Det er derfor ubehageligt for hundene at blive luftet i
regn- og snevejr og nogle hunde vil slet ikke lade sig lufte under disse vejrforhold.
4. FORUDSÆTNINGER
Ingen.
5. PROJEKTBESKRIVELSE
Hundegårdene overdækkes med en ramme af lægter, hvorpå der lægges et gennemsigtigt
tag for at sikre lys til hundene. Taget skal være støjsvagt i regnvejr for at undgå, at hundene bliver nervøse over støj.
Der er indhentet tre uafhængige tilbud fra tømrere på at udføre arbejdet med samme tagbelægning. Tilbud er inklusiv moms.
Tilbud 1: 42.500 kr.
Tilbud 2: 52.000 kr.
Tilbud 3: 90.500 kr.
Tilbud 1 vil lægge yderste spær på eksisterende metalramme, hvilket den ikke er dimensioneret til. Tilbud 2 vil lægge yderste spær på træstolper. Ud fra en håndværksmæssig
vurdering foretrækkes denne løsning.
6. FORVENTET POSITIVT UDBYTTE
Det bliver mere behageligt for hundene at blive luftet i regn- og snevejr og det forventes, at
alle hunde nu vil lade sig lufte under disse vejrforhold.
7. FORVENTET NEGATIVT UDBYTTE
Ingen.
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8. TIDSHORISONTER
Det er planen, at overdækning skal være etableret i uge 51/2017.
9. ALTERNATIVE LØSNINGER
Der er umiddelbart ingen alternative løsninger.
10. ØKONOMI
10.1. Investeringsmæssig vurdering
Nettoudgiften for DDÅ er nul henset til to sponsorater. Sponsoratet fra Essential Foods
modtages primo 2018, hvorfor DDÅ skal have dette udlæg. Den valgte håndværker agter
at sponsorere et kattebur.
10.2. Etableringsomkostninger
Etablering af overdækning
Essential Foods
Elly Bak Jacobsen, Anna Margrethe og Karl Jacobsens Familielegat
Nettoudgift

2017/8
52.000
-25.000
-27.000
0

10.3. Driftmæssig vurdering
Taget skal afvaskes hvert forår. Dette kan gøres af egen altmuligmand. Timeforbruget
anslås til at udgøre 10 arbejdstimer og dermed en årlig udgift på 1.200 kr. plus udgift til
vand og strøm til højtryksrenseren. Der er således tale om minimale driftsudgifter.
Tagets forventede levetid er minimum 15 år jf. garantiperioden. Der skal således budgetteres med en udgift til udskiftning af tag i år 2035.
11. RISICI
Projektet som sådan har kun den risiko, der altid er forbundet med håndværksmæssigt
arbejde. Der søges derfor en leverandør med lav risiko. Den valgte leverandør er kendt for
godt håndværk.
12. KONSEKVENSER HVIS PROJEKTET IKKE GENNEMFØRES
Det vil stadigvæk være ubehageligt for hundene at blive luftet i regn- og snevejr og det må
forudses, at der stadig vil være hunde, som ikke vil lade sig lufte under disse vejrforhold.
13. PROCES
BC forelægges til bestyrelsens godkendelse.
14. PROJEKTEJER
Formanden.
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