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Kære medlemmer i Solrød FC, 

Der er sket godt og interessant nyt i sagen om et muligt klubhus. Læs gerne artiklen, inden I læser videre i mailen 
herunder 

https://www.sn.dk/solroed-kommune/flertal-i-byraadet-vil-have-padelcenter-til-solroed/ 

Solrød FC er meget beæret over at være inviteret med til bordet omkring en mulig opførelse af et nyt klubhus, og 
takker både investor og de politiske partier, som bakker op om en mulig samlet løsning, som bidrager positivt til 
lokalsamfundet for alle parter. 

Historien er den, at Solrød FC rigtig nok fik kr. 850.000 af Solrød Kommune i fraflytningsgodtgørelse i forbindelse 
med fraflytningen af det tidligere klubhusgrund, som Solrød FC lejede på uopsigelig, tinglyst lejekontrakt, da Solrød 
Kommune selv skulle bruge grunden til Væksthuset. Det skal bemærkes, at det var en godtgørelse og ikke en gave 
fra Kommunen, da Solrød FC opgav sin tinglyste lejekontrakt. De kr. 850.000 var derfor øremærket til udvikling af et 
nyt klubhus. Af de kr. 850.000 har Solrød FC allerede investeret ca. kr. 400.000 til udarbejdelse af et 
myndighedsprojekt for et nyt klubhus, herunder skitseforslag fra arkitekt, statiske beregninger fra ingeniør, 
jordbundsprøver, analyser m.m. Dette arbejde vil selvfølgelig blive brugt i den videre proces omkring det muligt 
kommende projekt. 

Solrød FC har altid været særdeles samarbejdsvillig med Solrød Kommune. I årene der er forløbet siden, har Solrød 
FC boet i midlertidige barakker på en lejet grund hos Solrød Kommune. Den grund skal Solrød FC også nu flytte fra, 
da Solrød Kommune vil opføre parkeringspladser ifm. udvidelsen af Solrød Idrætscenter.  

Solrød FC har herefter ikke nogen steder at være. En forening med knap 1.000 medlemmer og et samlingspunkt for 
rigtig mange borgere, står derfor uden et samlingssted, da Hjerterummet i Solrød idrætscenter ikke vurderes at 
kunne facilitere klubbens 1.000 medlemmer.  

Muligheden har nu budt sig for at indgå i en dialog om opførelse af et klubhus som led i, at klubben frasiger sig 
brugen på den gamle grusbane til samtidig etablering af et padel center, hvilket Solrød FC kun ser som et kæmpe 
plus for klubben, kommunen og dens borgere.  

Det er vigtigt at pointere, at Solrød FC ikke bliver særligt begunstiget for at realisere det mulige samlede projekt, og 
det ligger på nuværende tidspunkt slet ikke fast, hvordan den endelige løsning kommer til at se ud. Det har på intet 
tidspunkt været drøftet, at der skulle være tale om et valg mellem klasseværelser eller klubhus. 

Der er fortsat mange detaljer, der skal falde på plads og løses, og dette arbejde ser Bestyrelsen frem til at deltage i 
sammen med andre interessenter, hvorfor vi også henstiller til, at man ikke løber med en halv vind, før det endelige 
koncept er kendt. For Solrød FC er der identificeret følgende umiddelbare fordele: 

1. Borgerne i Solrød og omegn får fantastiske padel faciliter og nye muligheder for foreningslivet i kommunen. 
2. En mulighed kunne være, at Solrød FC lejer et klubhus, i en meget presset situation, som passer til 

foreningens størrelse og behov. Men de endelige omstændigheder skal aftales nærmere. 
3. Solrød Kommune får en parkeringsplads til Idrætscenteret, løser den nuværende lejersituation med Solrød 

FC og forbedrer klub, idræt, kultur og fritidsfaciliteterne for borgerne i Solrød Kommune i en bredere 
forstand. 

Bestyrelsen i Solrød FC ønsker ikke at indgå i offentlige digitale debatfora.  

Bestyrelsen fornemmeste opgave er at varetage medlemmernes interesser. 

Med venlig hilsen 

Solrød FC - Bestyrelsen 


