
Fra: Gert Nielsen [mailto:gn@rødovrebowlinghal.dk] 

Sendt: 4. oktober 2022 15:01

Emne: Ændring af åbningstider

Til alle klubber

Tak for jeres positive tilgang til de problemer, vi står overfor. Det er rart, at vi står 
sammen for at få løst udfordringerne. 

Nu kan vi informere om, at der er lavet aftaler med klubberne på mandage, tirsdage og 
torsdage. Det betyder, at åbningstiden ændres således.

Fra mandag den 10. oktober 2022 åbnes der kl. 13.00

Fra tirsdag den 18. oktober 2022 åbnes der kl. 13.00. Den 11. oktober er der bookinger 
kl. 11.00, derfor sker ændringen først ugen efter. 

Fra torsdag den 6. oktober åbnes der kl. 13.00.

På hverdage (mandag-torsdag), vil banerne blive lukket kl. 21.00, hvis vi ikke har 
selskaber inde i huset. 
Baren lukker for sidste udskænkning kl. 21.15, og hallen lukker kl. 21.30.

Bemærk, at vi i uge 42 (17. oktober – 21. oktober) åbner hallen kl. 10.00 for 
de op imod 8.000 børn, der køber en efterårsbillet. Her skal vi uddele en juice
samt nuggets til dem. 

Med venlig hilsen
Rødovre Bowlinghal  

Gert Nielsen
Forretningsfører
Mobil 24 82 67 20
Direkte 36 36 01 40



 
 

Til samtlige klubber i Rødovre Bowlinghal  
Torben V. Andersen, Formand Danmarks Bowling forbund  
Jens Hansen, Turneringsansvarlig Region øst 
Tine Bune, Formand FSKBH 
Mie Agerbo, Formand DFBU 

Rødovre, den 28. september 2022  

Efter et velbesøgt møde af klubberne ved mandagens krisemøde skal der hermed præciseres hvilke 
beslutninger, der er truffet i forbindelse med opkrævning af energitillæg i Rødovre Bowlinghal.  
 
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hvis vi havde kunne undgå dette, så var det sådan det blev, men de 
eksplosive priser på energiområdet gør, at vi ikke ser nogen anden mulighed for dette.  
 
Tak til de fremmødte for jeres opbakning. Det betyder meget for bestyrelsen, og forhåbentlig kan vi komme 
gennem krisen på en mere normal måde, og så må vi alle håbe på, at den bliver kortere end frygtet.  

Følgende områder tillægges midlertidigt energitillæg:  
 
Kontraktspil for resten af sæsonen: 
Ungdomsklubber kr. 5,- pr. banetime  Pensionistklubber kr. 5,- pr. banetime  
Seniorklubber (aften) kr. 10,- pr. banetime 
 
Kampe for resten af sæsonen: 
FSKBH   kr. 2,- pr. spillet serie  Den Fri Bowling Union kr. 10,- pr. spiller  
Region Øst   kr. 10,- pr. spiller  Liga / 1. division kr. 10,- pr. spiller  
 
I vores restauration sker der følgende midlertidige energitillæg – som minimum frem til ultimo januar 2023: 
Drikkevarer pr. enhed  kr. 2,- (Gælder ALLE slags) 
Flaske vin  kr. 10,- 
Varme Drikke   kr. 2,- 
Grill og smørrebrød kr. 2,- 
Alle slags madvarer kr. 4,-   
Selskaber (pakkeløsninger) kr. 10,- pr. gæst 
 
Som lovet i går på mødet, vil bestyrelsen meget skarpt følge priser på energi og lover senest ultimo januar 
at genindkalde klubberne til møde, hvor vi kan fremlægge hvilke tiltag, der kan være nødvendige at 
fortsætte med - eller endnu bedre at standse.  
 
Med hensyn til ændrede åbningstider kontakter vi snarest for en drøftelse om mulighed for at ”vi rykker 
sammen i bussen”.  
 
Med venlig hilsen 
På bestyrelsens vegne  

Gert Nielsen 
forretningsfører 
 



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
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