
Kære klubformand!

Det er triste tider, vi oplever i Danmark, priserne stiger og stiger, og det ser ud til, at det ingen ende 
vil tage.  

Nogle har sikkert set undertegnende i Debatten og læst den artikel, som er i Politikken. Det har 
været vigtigt at gøre opmærksom på de problemstillinger, vi som virksomhed løber ind i, og for 
vores vedkommende har især de stigende elpriser en markant betydning. 

I perioden 01.01.2022 til 30.06.2022 har vi brugt kr. 220.000 mere på el end den samme periode 
året før. 

Elregningen for august måned er over dobbelt så stor som den dyreste måned i foråret 2022. Det 
kan ikke andet end give én kuldegysning og en frygt for, hvad der sker på den lange bane.

At vores regering så er så længe om at komme i gang med nogle hjælpepakker til erhvervslivet kan 
undre mig, især når man i løbet af meget kort tid kunne lave hjælpepakker, da pandemien startede. 

Jeg har udtalt både i debatten og til andre journalister, at vi ser med bange anelser på tiden, der 
kommer, hvis der ikke snart sker en udmelding fra vores regering. I dagligdagen gør vores 
personale et stort stykke arbejde for at spare på energien, og det giver sig også udslag i, at man kan 
opleve, at lyset i loftet kan være slukket i banesektioner, der ikke er i brug. 

Derudover har vi givet udtryk for, at der arbejdes med mange løsninger for at holde ”forbruget” 
nede, og her kunne man måske rykke klubber sammen, og holde en dag lukket om ugen. Vores 
udmelding har været, at det kunne måske være om mandagen, da der denne dag er mindst aktivitet. 

World Cup Hallens repræsentantskabsmøde er nært forestående, og her vil jeg da lægge op til 
bestyrelsen, at vi starter med at holde et møde, hvor alle klubber er velkomne uanset medlemskab 
og her få fortalt de problemstillinger, hallen er løbet ind i. 

Kunne også være at kampe skulle rykke så man kan åbne senere lørdag eller søndag, mulighederne 
er mange, men der er endnu IKKE truffet nogen afgørelser om ændringer i vores åbningstider.

 Med venlig hilsen
Rødovre Bowlinghal  

Gert Nielsen

Forretningsfører

Mobil 24 82 67 20
Direkte 36 36 01 40

 


