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”Foreningen ”for Multisal i Voerladegård” arbejder 
målrettet for bygningen og driften af en multisal i 
tilknytning til Voerladegård Skole. Det er et centralt led i 
planen om at sikre og udvikle vores lokalsamfund med 
plads til alle og med udfoldelsesmuligheder for alle 
aldersgrupper. 

Projektet er udarbejdet med henblik på at dække behovene i stort set 
alle alders- og interessegrupper inden for kultur, idræt og offentlige 
institutioner i nærområdet.  

Skanderborg kommune har afsat 3 millioner kr. til byggeriet af en 
multisal i Voerladegård. Beløbet er til disposition i budgettet for 2012. 

For at kunne realisere projektet, er det dog nødvendigt med 
yderligere økonomiske midler. Denne beskrivelse af projektet er et led 
i bestræbelserne på at skabe det nødvendige økonomiske fundament 
for projektet. Det er målet at få et samlet budget for projektet på ca 
8,5 millioner kr. 
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Voerladegård, Dørup, Voervadsbro, Sdr. Vissing og Hem 
 – en kort præsentation 

Landsbyerne Hem, Dørup, Voerladegård, Voervadsbro og Sdr. Vissing 
ligger alle ved den gamle amtsvej 453 på strækningen, mellem 
Skanderborg og hovedvej 52 Silkeborg/Horsens. Voerladegård ligger 
ca. 13 km. sydvest for Skanderborg.  
Efter ca. 10 kilometers kørsel mod vest fra Skanderborg kommer man 
til Hem, som den første landsby. Og fra Hem til Sdr. Vissing vil man 
over de næste ca. 10-12 km. møde resten af landsbyerne, som perler 
på en snor langs den tidligere amtsvej 453. 

Naturmæssigt er området særdeles attraktivt med Mossø, Gudenåen, 
Sukkertoppen, fredskov og habitatområder. 

Området er en del af det bakkede Søhøjlands landskab og 
landsbyerne er præget af overskuelighed og tryghed bl.a. på grund af 
deres størrelse. Dette gør landsbyerne til et trygt og sikkert sted at 
vokse op. 

Voerladegård, Dørup og Hem er en del af Skanderborg kommune. Sdr. 
Vissing og Voervadsbro er en del af Horsens Kommune. Voerladegård 
og Sdr. Vissing har egne kirker, børnehaver og mindre erhverv og 
Voerladegård har egen skole. Alle landsbyerne var før 
kommunalreformen en del af Brædstrup kommune. Der er stadig et 
godt og forankret samarbejde mellem forældre, idrætsforeninger og 
skolen i landsbyerne selvom kommunalreformen delte byerne. Børn og 
voksne fra hele området deltager i spejder- og idrætsaktiviteter på 
kryds af nuværende kommunegrænser, ligesom en del børn krydser 
grænsen for skolegang, og området har som sådan bibeholdt det nære 
samarbejde og de nære relationer. 

Hele området benævnes herefter i materialet som Voerladegård. 

”Jeg syntes, at der er et virkelig levende lokalområde herude med en hel række ildsjæle som sikrer en driftig landsby” 

Centerleder på Solsikken Ole Vestergaard 
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Områdets udvikling 

 

Voerladegård er et aktivt område i vækst, hvor der er positive 
kræfter at bygge på. 
I Kommuneplan09 for Skanderborg kommune fik Voerladegård 
status som lokalcenterby og dermed et udviklingsområde. 

Den seneste udvikling i vores lokalsamfund med yderligere 20 nye 
boliger i en af to nye udstykninger og institutionen Solsikken, som 
sammen med andre lokale kræfter, arbejder for en reetablering af 
indkøbsmulighed i Voerladegård, understreger at vores landsby er 
i udvikling. 

Erhvervslivet er aktivt og varieret, bl.a. indenfor byggefag, 
håndværk, gårdbutikker og rengøring. 

Der er god lokal opbakning til foreningslivet og de lokale 
arrangementer for hele byen. F.eks. Voerfest, fællesspisning, 
cykelløbet ”Tour de VIF” og Sankt Hans fest. 

Derudover er der sammenhold og vedholdenhed med henblik på 
at holde fast i den lokale skole og andre tilbud til børnene. 

Skanderborg Kommune har netop færdiggjort udvidelsen af 
Voerladegård Skole med faglokaler og en nyopført børnehave. 

En multisal, som erstatning for den over halvtreds år gamle 
gymnastiksal, vil tilføre området nye tiltrængte idræts- og 
kulturfaciliteter. 

Det er helt grundlæggende for området som et 
sammenhængende lokalsamfund, at der er ordentlige 
udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper. Vi ønsker at kunne 
tilbyde de lokale – og nye tilflyttere – de muligheder, som betyder 
så meget for nutidens familier: Skole, børnepasning og et aktivt 
kultur-, fritids- og idrætsliv. 

En multisal vil give skolen mulighed for at leve op til de krav, der 
stilles til idrætsundervisningen. 

 

En multisal vil gavne småbørn, skolebørn, unge, voksne, 
handicappede samt ældre og gamle. 

Vi kan kort sammenfatte de aktuelle behov for hver af disse 
grupper på følgende måde: 

• Ældre og gamle: Samlingssted, kulturarrangementer, 
motion 

• Handicappede: Motion, netcafé, computerundervisning,  
• Voksne: Idræt, kulturarrangementer; dilettant, kor, yoga, 

aftenskole, musikundervisning, samlingssted,  
• Unge: Idræt, musikundervisning, bands, sammenspil, 

koncert. 
• SFO, fritidsklub: boldspil, legeplads 
• Skolebørn: gymnastik, boldspil, musikskole, legeplads, 

teater, skolefest 
• Småbørn: Dagplejemødres fælles aktiviteter bl.a. legestue 

og forældrearrangementer. Lege- og aktivitetssal for 
børnehaven. 

Herudover gælder, at alle grupper har behov for at kunne mødes 
om fælles aktiviteter på tværs af alder og interesseskel. 

Multisalen kan sammen med de eksisterende servicetilbud i 
Voerladegård, Dørup, Voervadsbro, Sdr. Vissing og Hem dække 
alle ovenstående behov.  

Multisalen vil være et sundhedsfremmende samlingssted for alle 
generationer og skabe motorisk stærkere børn, hvilket vil styrke 
indlæring og velvære for områdets børn. 

Med virkeliggørelse af projektet vil borgerne i de fem 
samarbejdende landsbysamfund kunne opleve et mere aktivt 
lokalt fællesskab i deres fritidsliv 
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- at bevare og styrke fremdriften for byerne gennem bygning af tidssvarende 
faciliteter til børnene i både fritid og  undervisningstid, og som 
samlingspunkt for en bredere vifte af aktiviteter for alle beboere i fritiden. 

Men andre ord er formålet at skabe tidssvarende faciliteter til: 
 

• Idrætsforeningen 

• Institutionen Solsikken 

• Pensionisterne 

• Spejderne 

• Kulturelle aktiviteter 

• Ungdomsklubben 

• Skole og SFO 

• Børnehaven 

• Dagplejerne 

• Vuggestuen 

 

 

For at: 

 Styrke folkesundheden 

 Styrke sammenholdet mellem 

borgerne, på tværs af alder og geografi 

 Integrere institutionen Solsikkens 

borgere endnu bedre i lokalsamfundet 

 Øge viften af idræts- og kulturaktiviteter 

 Forbedre mulighederne for den 

motoriske indlæring 

 Have et stort fælles samlingssted  

 

”Multisalen vil indbyde, stimulere til og åbne op for muligheder og mange forskellige, kreative påfund, 
arrangementer mm. for hele husets personale og brugere.” 

Skoleleder på Voerladegård Skole Merete Kristensen 

http://nn.spejdernet.dk/gruppe/voerladegaard/2010/Fastelavn_2010/_MG_1283.JPG�
http://nn.spejdernet.dk/gruppe/voerladegaard/2010/Fastelavn_2010/_MG_1250.JPG�
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Gymnastiksal 

Den nuværende gymnastiksal anvendes 
på nuværende tidspunkt bl.a. til 
følgende aktiviteter: 

Idrætsundervisning: 
Lille team må dele undervisningen i to 
hold da alle elever ikke kan være der 
samtidig. Store team er nødsaget til at 
leje lokaler i nabobyen.  
 
Skolefest: 
100 børn med forældre, søskende og 
lærere opfører årligt skuespil. Dette må 
gøres i 2 omgange og er stadig 
brandsikkerhedsmæssigt kritisabelt. 
 
Morgensang: 
80-100 børn + lærere m.fl. er 
brandsikkerhedsmæssigt kritisabelt 
 
Fastelavn: 
80-100 børn + lærere m.fl. er 
brandsikkerhedsmæssigt kritisabelt 
 
VIF 
Håndboldhold, badminton og 
bordtennis er kraftigt hæmmet af 
pladsmangel 
 
Gymnastikafdelingen: 
Flere store hold begrænses i væsentlig 
grad af pladsproblemer 
 
 

Forsamlingshus 

Forsamlingshuset anvendes på 
nuværende tidspunkt bl.a. til følgende 
aktiviteter: 

Fastelavnsfest v. spejderne: 
Over 110 udklædte børn slår katten af 
tønden. Forældre ved borde omkring. 
Brandsikkerhedsmæssigt kritisabelt. 
 
Gymnastikafdelingen (VIF): 
Forårsopvisning. 50 børn med forældre 
og søskende. Meget lidt tilskuerplads, 
minimal gulvplads.  
Floorball. Begrænsede pladsforhold 

”En hal vil øge muligheden for aktivitet og skabe nye forbindelser på kryds og tværs.” 

Formand for Voerladegård Menighedsråd Karl Svansø Iversen 
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Projektgruppen har bedt de lokale foreninger og institutioner 
forholde sig til en række spørgsmål om visioner, behov, krav 
og ønsker til en multisal. Svarene har dannet baggrund for 
dette prospekt og også for ønsket om at fastholde og 
videreudvikle de tilbud og muligheder, som allerede findes i 
området, samt de nye initiativer, der vil spire og gro i de 
forbedrede rammer. 

I samarbejde og dialog med de forskellige lokale foreninger, 
institutioner og brugere er vi nået frem til følgende behov og 
ønsker til den kommende multisal i Voerladegård. 

• Idrætshal gulv, der lever op til moderne krav med 
”huller” og ”streger” til diverse spil og som er egnet 
til gymnastik og dans. 

• Tilstrækkelig loftshøjde til de forskellige aktiviteter. 

• Lyddæmpning så der sikres en god akustik og et 
forsvarligt, og arbejdsmiljømæssigt lovligt, lydniveau 
for lærere og pædagoger at arbejde i. 

• Ventilation, så der sikres god og naturlig ventilation, 
evt. med tidsstyret automatik. 

• Naturligt lysindfald. 

• Udpræget brug af vedvarende energi. Der skal 
placeres solfangere på taget til opvarmning af 
brugsvand/badevand, gerne til glæde for og 
dækning af skolens og børnehavens behov. Der 
skal, som minimum, opsættes tilstrækkelig solceller 
til dækning af den nye multisals energiforbrug i 
forbindelse med opvarmning og udluftning. 

• Toiletter med plads til pusleplads og tilhørende 
indretning. 

• Rigeligt depotrum til opbevaring af store 
gymnastikredskaber, bordtennisborde, borde og 
stole, teaterrekvisitter mm. 

• Skabe til opbevaring af mindre idrætsudstyr samt 
aflåselige skabe til dagplejernes ting. 

• Multisalen skal kunne fungere som aula f.eks. ved 
morgensamling. 

• Foldevæg i loftet til opdeling af salen. 

• Mørklægnings mulighed 

 

• Ribber, bomme, reb, ringe 

• Håndboldmål 

• Badmintonnet 

• Volleyballnet 

• Floorballmål 

• Basketballkurve 

• Bander 

 

• Musikanlæg 

• Mobil scene 

• Lysanlæg til scenen 

• Springgrav med mobilt gulv 

• Måltavle 

• Spejle 

• Gymnastikredskaber 

• Bordtennisborde 

• Fægtningspointsystem 

• Indvendig og udvendig klatrevæg 

 

• Borde og stole til større arrangementer 

• Små borde og stole til dagplejebørnene 

 

”Det har meget stor betydning at SFO og skoleklub kan tilbyde vores børn og unge mennesker gode 
rammer for fysisk bevægelse og aktivitet” 

Skoleleder på Voerladegård Skole Merete Kristensen 
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Idræt og skole 

Multisalen vil blive brugt til daglig træning; boldspil, 
hockey, gymnastik, fysisk træning, fodbold, badminton, 
håndbold, basketball, volleyball, spring, floorball, 
bordtennis, fægtning, dans, leg, løb, tummel og motorisk 
stimulation og træning. 

Multisalen vil give foreningslivet øgede muligheder for 
udfoldelse specielt indenfor boldspil, men også de 
øvrige hold vil have stærkt forbedrede forhold. De fleste 
gymnastikhold er af en sådan størrelse, at de knap kan 
være i den nuværende gymnastiksal. 

Multisalen vil give bedre fysiske rammer til glæde for 
alle skolens fagområder, for tværfaglig fysisk udfoldelse, 
for aktiviteter i frikvartererne, for flere muligheder i 
undervisningen i forhold til fagmålene og for mulighed 
for at undervise i de obligatoriske fag; store boldspil, 
slagboldspil og gymnastik i egne lokaler. 

Multisalen vil give flere, nye og bedre muligheder for 
variation af undervisningsmetoder, f.eks. i forbindelse 
med workshops og inddragelse af 
bevægelsesdimensionen i andre fag end idræt. 

Multisalen vil give mulighed for nye aktiviteter og tiltag 
som ikke har været mulige i gymnastiksalen. 

Kultur, musik og teater 

Multisalen åbner for, at der kan arrangeres og afholdes 
foredrag, maleriudstillinger, mindre koncerter m.m. 

Multisalen giver nye mulighed for danse- og 
musikundervisning, afholdelse af skolekoncerter og 
opsætning af skole- og amatørteater. 

Multisalen giver helt konkret mulighed for at skolens årlige 
store sommerfest med besøg af professionel teatertrup, der 
nu afholdes i skolegården og må aflyses ved dårligt vejr, 
fremover kan afholdes under alle vejrforhold. 

 

Større arrangementer 

Multisalen giver mulighed for  
• Større koncert -, musik - og teater forestillinger, 

• Forårsopvisningen i gymnastik,  

• Bevægelsesaktiviteter for børn og deres forældre 

• Forældre- og bedsteforældrearrangementer til jul, 
fastelavn, påske, sommerfest og høstfest. 

• Værtskab for stævner, naboskolearrangementer og 
temadage 

• Større fælleskommunale arrangementer 

• Afholdelse af temadage 

• Skolens større arrangementer til hverdag og til fest; 
morgensamlinger og skolefester 

• Afholdelse af konferencer og faglig sparring 

• Uddannelse og kurser 

 

”Voerladegård By og opland vokser støt og roligt. Det betyder større behov for mere plads” 

Formanden for Voerladegård Idrætsforening Jette Rathcke Memory 
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Brugere af Multisalen 

Voerladegård Idrætsforening vil få mulighed for at tilbyde nye 
aktiviteter 

Multisalen giver dagplejerne mulighed for at mødes en gang om 
ugen med alle børnene. 

Den giver mulighed for at alle børnehavebørnene kan samles til 
fælles aktiviteter. 

Multisalen giver bedre rammer for den fælles morgensamling for 
Landsbyordningen (børnehavebørn og skolebørn). 

Desuden giver Multisalen større mulighed for fysisk bevægelse og 
aktiviteter for SFO- og klubbørnene. 

 

I skemaet er angivet den estimerede frekvens af de forskellige 
foreninger og institutioners brug af salen. 

Bruger/institution Frekvens 

VIF (eksisterende aktiviteter i gym. sal) 8 gange ugentligt 

VIF (nye aktiviteter) 7 gange ugentligt 

Institutionen Solsikken 1-2 gange ugentligt 

Musikskolen 1 gang ugentligt 

Dagplejere 1 gang ugentligt (+ 3 gange 
årligt) 

Ungdomsskolen 1 gang ugentligt 

Menighedsrådet 1 gang årligt 

Skolen – morgensamling 5 gange ugentligt 

Skolen – anden undervisning 5 gange ugentligt 

Skolen – SFO og Klub 5 gange ugentligt 

 

Økonomiske fordele 

Der er flere miljømæssige og økonomiske fordele 
ved en multisal i Voerladegård.  

Der vil være besparelser på personale 
ressourcerne for Institutionen Solsikken, da 
beboerne fremover vil kunne dyrke motion og 
idræt i lokalområdet, og derved spare 
transporttiden til et idrætsanlæg udenfor 
kommunen. Heri ligger også en miljømæssig 
fordel. 

Der vil for skolen være en besparelse i både 
lærertid og transport i forbindelse med den 
obligatoriske idrætsundervisning, når eleverne 
fremover kan blive undervist lokalt og ikke skal 
transporteres de 7 km til Gl. Rye. 

 

Andre fordele 

Haltiderne er begrænsede i kommunen og den 
nye multisal vil bidrage til at afhjælpe dette og 
dermed forbedre halkapaciteten i kommunen. 
Der vil kunne tilbydes flere og nye aktiviteter til 
glæde for folkesundheden og for det sociale liv. 
Desuden giver Multisalen mulighed for at samle 
voksenidrætsaktiviteter i byen. Dette vil styrke 
sammenholdet og samværet i byen og 
begrænse transporten til de omkringliggende 
byer og kommuner. 

 

 

”En hal vil give os mulighed for at lave store arrangementer som foredrag og koncerter.” 

Formand for Voerladegård Menighedsråd Karl Svansø Iversen 
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BUDGET  -  forventet budget på etablering af multisal: 
 

Møder, administrativ mv. kr. 30.000,00 

Prospekt, tryk, generalforsamlinger  kr. 10.000,00 

Håndværkerudgifter, rådgiver, bygherre kr. 6.740.000,00 

Opfølgninger på projektet kr. 20.000,00 

Udgifter i alt ekskl. moms   kr. 6.800.000,00 

25 % moms kr. 1.700.000,00 

I alt inkl. moms kr. 8.500.000,00 
 
 
Indtægter  
Skanderborg kommune bevilling  kr. 3.000.000,00 

Indsamlet beløb hos private kr. 1.000.000,00 

Forventede sponsorater erhverv kr.  1.000.000,00 

Forventede bevillinger fra fonde kr. 1.800.000,00 

I alt kr. 6.800.000,00 

   

TIDSPLAN  -  forventet tidsplan på etablering af multisal:  

Indsamling af penge til støtte for multisal Efteråret/foråret 2011/2012 

Søge diverse fonde for tilskud til multisal Efteråret/foråret 2011/2012 

Udarbejdelse af materiale til byggesagsbehandling Foråret 2012 

Myndighedsbehandling  Sommer 2012 

Forventet byggeperiode Efteråret/vinter/foråret 2012/2013 

Afslutning af projektet Foråret/sommer 2013 
 

”Det vil være godt for sammenholdet i lokalområdet, hallen vil kunne være med til at tiltrække nye borgere.” 

Centerleder på Solsikken Ole Vestergaard 
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Oversigtsplan. Ikke i mål. 
 

     

  

    

 

    

  

   

      

   

     

 

PROSPEKTFORSLAG 
 

Ud fra det nuværende skitseforslag, taler vi 

om en multisal med et bruttoareal på ca. 700 

m² inkl teknik- og depotrum. 

Bygningen er helt i tråd med skolens 

tilbygning fra 2010, hvilket også tydeligt 

fremgår af 3D skitsen. 

 

Materialer: 
Ydervægge:  mursten og beton 

Gulve og lofter: lydabsorberende 

materialer 

Vinduespartier: Træ/alu  
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Nytænkende arkitektur og pladsoptimering 
Der er tænkt på flere nye muligheder for at optimere den 
sparsomme plads både ind- og udvendigt. En måde at 
optimere pladsen på, er ved at anlægge depot- og teknikrum 
under jorden. Dette giver mulighed for langt større depotrum 
samtidig med, at der ikke bruges potentielt og sparsomt 
halgulv. Samtidig inddrages der ikke udeareal fra børnehaven. 
De oplever derimod en helt ny mulighed for at kunne indrette 
noget af deres legeplads med en ”kælke-/rullebakke”. 
Til Multisalen udvikles en mobil springgrav med hæve/sænke 
funktionalitet og som derfor ikke skal graves ned i gulvet. Den 
mobile springgrav er på hjul og kan trilles direkte ind i det 
underjordiske opbevaringsrum, som en slags skuffe.   

 

Multisalens ydervæg mod ves tænkes 
udformet med klippeinspirerede relieffer som 
underlag for klatrevæggen. 

Bygningens vestfacade opføres i betonelementer, hvor der 
gøres brug af en ny teknologi fra Teknologisk Institut hvor 
en robot fræser form og mønster i flamingo. Dette bruges 
efterfølgende som støbeforme til betonydervæggen. 
Teknologien giver mulighed for at lave unikke og smukke 
betonelementer 
(http://www.teknologisk.dk/specialister/30703) 

Multisalens ydervæg mod vest tænkes udformet med et 
naturinspireret udtryk. Det kunne være klipper, 
gudenåsystemet Mossø i 3D evt. belyst med blågrønne 
LED dioder, som enten direkte indsat i betonelementerne 
eller som spots. På denne måde gengiver Multisalens 
arkitektur naturen omkring Voerladegård og forbinder byen 
og naturen.  

Det vil måske også være muligt at udføre en udvendig 
klatrevæg via denne betonteknologi hvor klatregrebene 
bliver en integreret del af betonelementernes 3-
dimensionelle geometrier. Skulle dette ikke kunne lade sig 
gøre, af tekniske grunde, vil Multisalens væg mod vest 
have en traditionel klatrevæg.  

 

http://www.teknologisk.dk/specialister/30703�
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Nytænkende flerbrugerfunktionalitet 
 
Da der er meget begrænset fysisk plads på området hvor den 
nye Multisal skal opføres er det nødvendig med nye løsninger 
og en anderledes tankegang for at kunne leve op til flerbruger-
funktionaliteten af de forskellige områder af Multisalen. For kun 
derved kan Multisalen blive et aktivt og levende hus, hvor der 
konstant er liv og aktiviteter. 
For at opnå dette tilføres en række elementer, både ude og 
inde, der har til formål at tiltrække også uorganiserede 
idrætsudøvere og fremme Multisalens flerbrugerfunktionalitet. 

Først og fremmest monteres et lyd-tæppe eller en foldevæg til 
deling af salen så skolen vil kunne bruge den ene ende af 
Multisalen samtidig med at fx. Solsikken eller idrætsforeningen 
bruger den anden. Dette vil give andre brugere end skolen og 
SFO’en mulighed for pladskrævende aktiviteter tidligere på 
dagen og dermed give flere haltimer, mere aktivitet og en bedre 
udnyttelse af salen. 

En gangbro til Multisalen fra parkeringsarealet henover 
Klostermøllevej og ind langs Multisalens sydlige ende, er en 
anden måde at optimere pladsanvendelsen og skabe 
flerfunktionalitet. Gangbroen vil primært fungere som 
adgangsvej til Multisalen men sekundært også som flot 
arkitektonisk byport til byen fra Nord ad Klostermøllevej. 
Endvidere vil gangbroen føres hen over børnehavens legeplads 
og blive en integreret del af legeområdet ved at danne basis for 
en tarzanbane. 

Gangbroen giver adgang til Multisalen og til skolen fra 
parkeringsarealet.  Adgangen til Multisalen foregår gennem 
indgang til en balkon over Multisalens sydlige ende samt 
gangbro langs halvdelen af salens østside. Fra denne er der 
udsyn til aktiviteterne i salen og midt for er der direkte adgang 
til trappeopgangen, der forbinder balkonen med den altid åbne 
del af skolen, som rummer omklædningsfaciliteter og den 
nordlige hovedindgang.  

 

Længere mod nord er der et trænings- og opholdsområde. Her 
kan forældre nå en spinningtur mens børnene blive færdige med 
deres aktivitet i salen, eller man kan når som helst gå ind og træne 
på de opstillede motionsmaskiner. 

I forbindelse med træningsområdet mod øst, er et overdækket 
udendørs aktivitetsområde. Området henvender sig primært til 
udendørsaktiviteter som udgangspunkt for gruppe– eller 
individuelle ture og således for både gæster i området og byens 
mange uformelle løbe- og cykelgrupper. Her er placeret 
oversigtskort over det smukke nærområde med turforslag til løb, 
gang, cykling og mountainbiking, og anvisning på download af 
samme til gps og smartphone. Enkle redskaber og cykelruller 
giver mulighed for opvarmning i tørvejr. Mountainbikere såvel som 
landevejs cykelryttere har mulighed for at bruge cykelrullerne til 
opvarmning før cykelturen eller til spinning siddende i naturen. Der 
vil også være mulighed for servicering af både cykel og rytter ved 
de monterede vand- og luftposter. Efter turen i det grønne er der 
fri adgang til omklædningsrummene, hvor man forinden kan have 
låst sit tøj inde i aflåselige skabe med møntindkast. 

Imellem træningsområdet og skolen giver en bred dør adgang til 
salen med store rekvisitter. Denne giver mulighed for at både 
sports- og kulturaktiviteter kan udvides med inde- uderelationen. 
F.eks. i forbindelse med teateropsætninger eller ved sports-
aktivitetsdage i sommerperioden, hvor indendørsaktiviteter ellers 
ikke er så attraktive, og som mulighed for hurtig samlet bevægelse 
ind- og ud af en stor gruppe på én gang.  

Desuden giver den let adgang for store kulisser og redskaber, og 
udvider derved også mulighederne i salen for alt fra 
springgymnastik til teater og kunst. 

Muligheden for åben forbindelse til udeområdet, og direkte ind til 
musiklokalet samt til balkonen og 1. salsniveau, giver salen helt 
særlige muligheder i forbindelse med opsætning af musik- og 
teater forestillinger. 
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Musik og lydforhold 
Multisalen skal benyttes til mange forskellige formål, og akustikken 
har en ofte overset betydning for, hvor godt rummet fungerer i 
praksis. Musikaktiviteter stiller krav, som på nogle punkter er 
anderledes end idrætsudfoldelsernes krav. Disse krav er kort 
beskrevet herunder. Der er i maksimalt muligt omfang taget hensyn 
hertil i projektet. 

Sportshaller og koncertsteder til akustisk musik stiller grundlæggende 
modsatte krav til akustikken fra f.eks. rockmusik (”tør lyd”) og f.eks. 
korsang (”støtte fra rummet”). Der skal derfor vælges et kompromis, 
og allerhelst skal akustikken i et eller andet omfang kunne varieres. 
Variabel akustik er dog så dyrt, at det ikke kan komme på tale i dette 
projekt. Dog kan vi stadig for en rimelig sum forbedrer forholdene for 
dem, der vil afholde koncerter i Multisalen.  

Det fremgår af skemaet for de forskellige brugere af salen, at flertallet 
af aktiviteterne vil støttes bedst af en kort efterklangstid med høj 
taleforståelighed, og at dette bør være udgangspunktet. Ikke mindst 
skal dæmpningen af dybe toner være under kontrol af hensyn til 
f,eks. støj fra spring, bolde osv., som ellers kan give en ubehagelig 
rungen. Al aktivitet, der også har instruktør/lærer, kræver at 
taleforståeligheden er god. Ved korsang kan det nyetablerede 
musiklokale komme ind i billedet. Det er placeret med direkte adgang 
til Multisalen. Som sagt kan vi med enkle midler forbedre forholdene i 
hallen, også for akustisk musik ved at ophænge bevægelige 
reflektorer. 

Multisalen skal forsynes med en let opstillelig scene og tanken er, at 
der på væggen fastmonteres vipbare reflektorer, som kan vippes ned 
over scenen som et ”akustisk loft”. Disse reflektorer består blot af 
krumt formede finerplader a knap 2 kvm, som er vinklede så de både 
projicere lyden ud til tilhørerne, dels reflekterer tilbage til de 
optrædende, så disse kan høre hinanden. Dette er en forudsætning 
for godt sammenspil hos amatører. Af hensyn til boldspil skal 
reflektorerne kunne fjernes meget let, og en simpel hejsemekanisme 
vil kunne udfylde denne funktion. 

 

 

Vedvarende energi og drift: 
Driften af Multisalen skal holdes på et så lavt niveau som overhovedet muligt. De store poster på 
driftsbudgettet vil være lys, vand, varme og varmestyring. Alle store energislugerere søges dækket 
gennem vedvarende energikilder. Derfor monteres et 6 KW solcelleanlæg til dækning af 
strømforbruget i Multisalen, samt et antal solfangere med tilhørende varmtvandsbeholdere til at 
dække forbruget i forbindelse med sportsaktiviteterne. Solenergianlæggene indpasses arkitektonisk 
i projektet ved at mime ovenlysenes form, som har den rigtige hældning mod syd. 

Herudover kan lyset i Multisalen udføres med energivenlige LED lyskilder, for at minimere forbruget.  

Vedrørende solcelleanlægget gøres brug af muligheden for at ”lagre” den producerede strøm på det 
offentlige net.  
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Driftsbudget 
Efter at have forhørt os om driftsudgifterne hos 
andre haller (Østbirk hallen, D.S.I. Gullestrup-
hallen, Borgernes Hus i Veng og Åle-Hjortsvang) 
må vi konstatere, at disse sjældent er 100 % 
sammenlignelige, da hallerne har forskellige 
ordninger i samarbejdet med deres kommuner om 
driftsbudgettet. 
Nogle er sammenbyggede med skoler og dermed 
med i deres budget. Andre får et højere bloktilskud 
og mindre lokaletilskud og atter andre får et mindre 
driftstilskud samt lokale- og medlemstilskud. 
I alle ovennævnte haller, som alle er ”fulde haller” 
med en hel håndboldbane med omklædning samt i 
nogle tilfælde også med cafeteria faciliteter, er 
udgifterne til fx. el på kr. 125.000 og varme på kr. 
125.000. 
Med udgangspunkt i ovennævnte haller ser vores 
driftsbudget i overslag ud som følger:  

 

 

Det er værd at bemærke at Multisalen i 
Voerladegård kun er ¾ af en normal hal, og at 
den vil blive bygget efter langt mere moderne og 
krævende energirammer. Dette vil gøre 
Multisalen billigere at opvarme. 

Da der vil blive installeret både solfangere og 
solceller på taget vil udgifterne til opvarmning af 
bade- og brugsvandet blive billigere.  

Der er i ovenstående ikke taget højde for 
eventuel tilbage-betaling af forbrugsafgifter, som 
estimeret kan beløbe sig til 10.000 - 15.000 kr/år. 

Indtægterne til at drive Multisal i Voerladegård vil 
komme fra Skanderborg kommune i form af et 
årligt driftstilskud på ca. 550.000 kr., som tildeles 
alle selvejende institutioner af denne type, dog 
fraregnet et forholdstal for kun at have en 
størrelse på ¾ af en normal hal. (Se bilag) 

De resterende ca. 85.000 - 90.000 kr. som 
foreningen har brug for til drift af Multisalen skal 
komme fra brugerbetaling. Denne brugerbetaling 
vil blive fastlagt i samarbejde med de forventede 
faste brugere (skolen, Solsikken, 
idrætsforeningen VIF, spejderne) samt som 
opkrævning for privates leje af Multisalen. 

  

 

 

El vand og varme 240.000 kr 

Rengøring 15.000 kr 

Forsikringer 30.000 kr 

Vedligeholdelse 100.000 kr 

Halinspektør/pladsmand 250.000 kr 

Total 635.000 kr 
 

Billeder fra ”store-indsamlingsdag” hvor hele byen var godt engageret i at skaffe 
penge bl.a. via sponsorer til vores nye Multisal 
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OBS ! Tegningen er ikke målbar 
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  28   Ansøgning fra Foreningen ”Multisal i Voerladegaard” 
om godkendelse af vedtægter m.v.  

Sagsnummer:  12/8587 Åbent punkt 
 

Resume 
Skanderborg Kommune har i forbindelse med Byrådets 
vedtagelse af Budget 2012 afsat kr. 3.100.000 til renovering af 
gymnastiksalen på Voerladegaard Skole. ”Foreningen Multisal i 
Voerladegård” ønsker derimod, at gymnastiksalen erstattes af en 
Multisal, som bygges og driftes som en selvejende institution – 
og at Skanderborg Kommune yder den selvejende institution et 
tilskud til byggeriet på kr. 3.100.000. 

 
 Sagsfremstilling 

”Foreningen Multisal i Voerladegård” blev en realitet efter 
godkendelse på en stiftende generalforsamling 19. august 2011. 
Foreningens vedtægter vedhæftes. 

 Baggrunden for initiativet til oprettelse af foreningen er et længe 
næret ønske fra borgerne i lokalområdet om etablering af en 
multisal som erstatning for Voerladegård Skoles nedslidte 
gymnastiksal. 

 Skanderborg Kommune har i forbindelse med Byrådets 
vedtagelse af Budget 2012 afsat kr. 3.100.000 til renovering af 
gymnastiksalen. ”Foreningen Multisal i Voerladegård” ønsker 
derimod, at gymnastiksalen erstattes af en Multisal, som bygges 
og driftes som en selvejende institution – og at Skanderborg 
Kommune yder den selvejende institution et tilskud til byggeriet 
på kr. 3.100.000. 

Multisalen planlægges opført, hvor den nuværende gymnastiksal 
ligger, men udvides til at dække et yderligere område af skolens 
friareal. Multisalen skal - udover at dække lokalområdets 
faciliteter til kultur- og fritidsaktiviteter - samtidig kunne fungere 
som skolens gymnastiksal – efter indgået driftsaftale mellem 
Foreningen og Skanderborg Kommune.  

 Foreningen vil ansøge diverse fonde m.v. samt private om 
tilskud til sikring af behovet for restfinansiering. Samtidig vil 
lokalområdet i betydeligt omfang levere frivillig arbejdskraft med 
henblik på at minimere anlægsudgiften mest muligt. 

 
 

Foreningen ”Multisal i Voerladegaard” forudsætter, at Skanderborg 
Kommune yder et årligt driftstilskud på niveau med sammenlignelige 
idrætsfaciliteter i kommunen. Uden at kende det konkrete projekt vurderer 
Fagsekretariatet Kultur & Borgerservice - med udgangspunkt i tildelingen 
til Fælledhallen - at driftsudgiften til ”Multisal i Voerladegaard” vil beløbe 
sig til kr. 550.000 årligt. Størrelsesmæssigt lægges der op til, at 
Multisalen i Voerladegård skal være en ¾ hal, og dermed en driftsudgift 
svarende til 75 % af tildelingen til Fælledhallen. 

Indstilling 

Kultur- og borgerservicechefen indstiller,  

• at vedtægterne for ”Foreningen Multisal i Voerladegård” 
godkendes,  

• at opførelsen af Multisalen som et foreningsejet byggeri på 
kommunal jord principgodkendes,  

• at de afsatte kr. 3.100.000 til renovering af gymnastiksalen indgår 
i anlægsudgiften,  

• at Skanderborg Kommune giver tilskud til driften af Multisalen på 
niveau med lignende faciliteter i kommunen,  

• at driftstilskuddet budgetfastsættes med vedtagelsen af Budget 
2013 på samme vilkår som øvrige selvejende haller i Skanderborg 
Kommune, og  

• at Skanderborg Kommunes tilsagn gives under forudsætning af, 
at der senest 30. juni 2012 er overensstemmelse mellem den 
tilvejebragte anlægskapital og en kalkuleret anlægssum.  

 Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. 

 
Beslutning i Direktionen den 08-02-2012 
Direktionen anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet,  

• at vedtægterne for ”Foreningen Multisal i Voerladegård” 
godkendes, dog således at bygningen overgår til Skanderborg 
Kommune i tilfælde af, at foreningen opløses (jf. 18.6 i udkast til 
vedtægt),  

• at opførelsen af Multisalen som et foreningsejet byggeri på 
kommunal jord principgodkendes, ,  

. 

 
 

• at de afsatte kr. 3.100.000 til renovering af gymnastiksalen 
indgår i anlægsudgiften 

• at Skanderborg Kommune giver tilskud til driften af Multisalen 
på niveau med lignende faciliteter i kommunen,  

• at driftstilskuddet budgetfastsættes med vedtagelsen af Budget 
2013 på samme vilkår som skolehaller i Skanderborg 
Kommune, og  

• at Skanderborg Kommunes tilsagn gives under forudsætning 
af, at der senest 30. juni 2012 er overensstemmelse mellem 
den tilvejebragte anlægskapital og en kalkuleret anlægssum.   

Der vil til Økonomiudvalgets møde foreligge beregninger vedr. det 
forventede driftstilskud 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2012 

Økonomiudvalget blev orienteret om principperne for beregning af det 
forventede driftstilskud. 

 Økonomiudvalget vedtog at indstille til Byrådet, 

• at vedtægterne for ”Foreningen Multisal i Voerladegård” 
godkendes, dog således at bygningen overgår til Skanderborg 
Kommune i tilfælde af, at foreningen opløses (jf. 18.6 i udkast til 
vedtægt),  

• at opførelsen af Multisalen som et foreningsejet byggeri på 
kommunal jord principgodkendes,  

• at de afsatte kr. 3.100.000 til renovering af gymnastiksalen 
indgår i anlægsudgiften,  

• at Skanderborg Kommune giver tilskud til driften af Multisalen 
på niveau med lignende faciliteter i kommunen,  

• at driftstilskuddet budgetfastsættes med vedtagelsen af Budget 
2013 på samme vilkår som skolehaller i Skanderborg 
Kommune, og  

• at Skanderborg Kommunes tilsagn gives under forudsætning 
af, at der senest 30. juni 2012 er overensstemmelse mellem 
den tilvejebragte anlægskapital og en kalkuleret anlægssum.  
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Samtlige institutioner og foreninger i 
lokalområdet har fået stillet følgende 
spørgsmål: 
 

Hvad kan du bruge en hal til? 

 
Hvorfor skal vi have en hal? 
 
Hvilke muligheder giver en hal dig og dem 
du repræsenterer?  
 
Hvad vil en hal betyde for byen og området 
efter din opfattelse?  
 
Hvilke ønsker har du til byen og området 
ellers og til en hal som sådan? 
 
Hvor tit vil I benytte den? 
 

Hvad kræves der for at I vil udnytte salen? 

Ad 7: Hvad kræves der for at i vil udnytte salen? 

(Det er vel ikke et krav! – men et meget stort ønske….)Ribber, 
bomme, reb, ringe 
Streger til badminton, basket, volley, håndbold 
2/4 basketkurve, 2 håndboldmål, 3/4 badmintonnet, 1 
volleyballnet, floorballbander og 2 mål 
Musikanlæg 
Depotrum og skabe med plads til redskaber og rekvisitter 
 
 

Med sportslig hilsen 

Jette Rathcke 
 
 
 

Svar på spørgsmål fra Voerladegård 
Idrætsforening—VIF 

Ad 1: Hvad kan du bruge en hal til?  

Badminton, fodbold, håndbold, basketball, volleyball, 
gymnastik af forskellig art, spring, floorball, bordtennis, 
fægtning, dans, større arrangementer eks. forårsopvisningen. 

Ad 2: Hvorfor skal vi have en hal?  

Voerladegård By og opland vokser støt og roligt. Det betyder 
større behov for mere plads. Den nuværende gymnastiksal på 
skolen er ikke kun for lille, men også slidt og der er meget 
trangt både i salen, men også depotarealerne er for små.  

Ad 3: Hvilke muligheder giver en hal dig og dem du 
repræsenterer?  

For VIF betyder det, at vi kan tilbyde andre idrætsgrene end 
dem vi har/dem der er plads til i gymnastiksalen. Derforuden 
kan vi få plads til alle vores hold på ”egen grund” og skal ikke 
ud og låne/leje tid andre steder.  

Ad 4: Hvad vil en hal betyde for byen og området efter din 
opfattelse?  

Bedre faciliteter giver større interesse for området generelt 

Ad 5: Hvilke ønsker har du til byen og området ellers og til en 
hal som sådan? 

Ad 6: Hvor tit vil i benytte den? 

Som forening vil VIF bruge hallen hver dag fra september til 
april, samt til arrangementer. 
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Svar på spørgsmål fra Skanderborg Musikskole 

Ad 1: Hvad kan du bruge en hal til? 

Musikskolen vil kunne bruge en hal til danseundervisning  (når den 
bliver kulturskole) og koncerter eller andre samlende projekter 

Ad 2: Hvorfor skal vi have en hal? 

Musikskolen har ikke umiddelbart behov for en hal i Voerladegård, 
da vores behov p.t. bliver dækket af faciliteter i Ry/ Gl. Rye 

Ad 3: Hvilke muligheder giver en hal dig og dem du 
repræsenterer? 

Se pkt 1. 

Ad 4: Hvad vil en hal betyde for byen og området efter din 
opfattelse? 

Lige nu er Voerladegård ikke repræsenteret som et sted hvor 
musikskolen har aktiviteter. Vi har prøvet, men der var ikke 
opbakning nok. En hal kunne måske ændre på dette. 

Ad 5: Hvilke ønsker har du til byen og området ellers og til en hal 
som sådan? 
Ikke noget eksplicit 

Ad 6: Hvor tit vil i benytte den? 

Et par gange om året ved koncerter- eller en gang om ugen ved 
danseundervisning 

Ad 7: Hvad kræves der for at i vil udnytte salen? 

Musikanlæg + spejle +  paketgulv( danseundervisning). Adgang m 
udendørs fodtøj ( koncerter og arrangementer mm) 

Med venlig hilsen 
Julie Heebøll Clausen 
Musikskoleleder 
Skanderborg Musikskole 
www.skanderborgmusikskole.dk 
julie.heeboell@skanderborg.dk 
direkte nr 8794 2844 
 

 

Svar på spørgsmål fra Menighedsrådet 

Ad 1: Hvad kan du bruge en hal til?  

Ad 3: Hvilke muligheder giver en hal dig og dem du 
repræsenterer?  

En hal vil give os mulighed for at lave store arrangementer 
som foredrag og koncerter. 
Konkret har vi f.eks. overvejet at få Sigurd herud med sine 
nye bibelsange, men vi har ikke et sted der er stort nok. – 
så kunne vi gå sammen med Gl. Rye f.eks., men så sker 
det jo alligevel ikke i Voerladegård, og så kan folk jo ligeså 
godt tage til Skanderborg eller Århus for at opleve det. 

Ad 2: Hvorfor skal vi have en hal?  

Ud over sport, gymnastik og dans, vil det give mulighed for 
at samle en større del af sognets beboere til kulturelle og 
sociale arrangementer. Selv om der kun er ca. 800 
indbyggere i sognet, fylder vi nemt forsamlingshuset til 
fællesspisning (120 pers.) op til 6 gange om året, og til Sct. 
Hans fest i kirkehaven mødte ca. 250 op. Der er altså stor 
opbakning til lokale arrangementer og et stort sted vil give 
yderlige muligheder. 

Ad 4: Hvad vil en hal betyde for byen og området efter din 
opfattelse?  

En hal vil øge muligheden for aktivitet og skabe nye 
forbindelser på kryds og tværs. 
Det vil være en stor gevinst for både skole og 
idrætsforening. – f.eks. er det ved at være umuligt at samle 
alle elever og forældre i gymnastiksalen. Og fælles aktivitet 
er i alt fald ikke mulig. – det vil en hal give mulighed for. 
 
Ad 5: Hvilke ønsker har du til byen og området ellers og til 
en hal som sådan? 

Se næste. 

Ad 6:Hvad kræves der for at i vil udnytte salen? 

God akustik 

Godt lys 

Godt musik og forstærkeranlæg + mulighed for lyssætning 

God plads til opbevaring af gymnastikredskaber, borde og 
stole 

Mulighed for mørkelægning 

God loftshøjde 

Mulighed for opbygning af scene ( og plads til opbevaring af 
rekvisitter og scene udstyr.) 

Ad 7: Hvor tit vil i benytte den? 

Store arrangementer med menighedsrådet som eneste 
bagmand vil være sjældne, men større arrangementer på 
tværs af foreninger mm. Kan vel tænkes 1 til 2 gange årligt. 

Med venlig hilsen 

Karl Svansø Iversen 
Formand 
Vorladegård Menighedsråd 
 

 

Kirstinelund 3 
Voerladegård 
8660  Skanderborg 
 

https://webmail.skanderborg.dk/owa/redir.aspx?C=db7a3e4891b14afeb7eeb296ddaa0d6a&URL=http%3a%2f%2fwww.skanderborgmusikskole.dk�
https://webmail.skanderborg.dk/owa/redir.aspx?C=db7a3e4891b14afeb7eeb296ddaa0d6a&URL=mailto%3ajulie.heeboell%40skanderborg.dk�
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Svar på spørgsmål fra Voerladegård skole og SFO 

Idrætsundervisningen 
Hallen skal bruges til at varetage en kvalificeret 
idrætsundervisning i henhold til fagmålene i 0.-6. klasse. 

Det vil betyde, at elever kan undgå i dele af skolegangen at 
skulle transporteres med bus til en hal i kommunen med ledig 
kapacitet for at få tilbudt undervisning indenfor obligatoriske 
emner såsom de store boldspil (fodbold, håndbold, volleyball 
mm), slagboldspil (badminton, skumtennis mm.)., gymnastik 
med mulighed for bedre tilløbs-og springmuligheder. Ligeledes 
vil muligheden metodevalg – f.eks. at kunne benytte sig af 
work-shop-metoden - kvalificere  idrætsundervisningen  inden 
for alle  emneområder (dans, redskabsgymnastik, boldspil, 
akrobatik med mere). 

Der tages i givet fald også et lille miljøhensyn, når en 
bustransport på 15-20 gange årligt bortfalder. 

Undervisningen generelt 
Der tales om sundhed og mange forskellige måder at lære på 
– læringsstile. Bedre fysiske rammer i form af en Multisal vil 
åbne flere muligheder for at have bevægelsesdimensionen ind 
over alle skolens fagområder. 

Desforuden vil det give en mulighed for at Multisalen benyttes i 
alle pauser og frikvarter. Et kærkomment ønske for en skole, 
som bor på en lille matrikel med forholdsvis ringe udearealer til 
boldspil, fangelege mm. 

 

Større arrangementer – til hverdag og til fest 
Multisalen vil danne rammen for samlinger af alle 
elever/institutionens børn på en gang – dels til vores morgen-
samlinger, som i perioder er en del af skoledagen hver morgen. 
Og hele året fast om onsdagen. 

Multisalen vil give os mulighed for at arrangere stævner, get-
together arrangementer med nabo-skoler, pladskrævende tema-
dage mm. 

Voerladegård Skole ville kunne være vært til skolekoncerter og 
skoleteaterstykker. 

Derudover vil det, for første gang nogen sinde, give institutionen 
mulighed for at samle børn og forældre og evt. andre gode folk til 
et fælles arrangement såsom en skolefest eller lignende. I flere år 
har vi forud for vores sommerfest med ca. 400 deltagende og en 
ude-fra-kommende teatertrup, skullet håbe på vejrgudernes 
gunst, da det eneste sted vi kunne være, var udenfor i 
skolegården. Nogle gange har vejrgudernes desværre åbnet 
sluserne! 

Vi ville også for første gang nogen sinde kunne gennemføre en 
forestilling på en scene – og ikke lave forestillinger efter at skulle 
optræde over hele skolen i en slags total-teater. 

Multisalen vil indbyde, stimulere til og åbne op for muligheder og 
mange forskellige, kreative påfund, arrangementer mm. for hele 
husets personale og brugere. 

 

Dagpleje og børnehave 
Børnehaven ”bor” på skolen idet Voerladegård Skole er en 
landbyordning. Dvs. alle områdets børn fra 3-12 år er på matriklen 
i tidsrummet 06.30-17.00. Dagplejen har sin ugentlige gang på 
skolen, netop for at være i gymnastiksalen med det formål at 
dagplejebørn og voksne mødes for at være sammen omkring 
fysisk aktivitet i organiseret og uorganiseret, kontrolleret kaos. Med 
en udvidelse af den gamle gymnastiksal fra 1957 til en Multisal vil 
dagpleje- og børnehavebørn få kvalificeret rammerne for fysisk 
bevægelse og motorisk stimulering. 
 
Skolen har uddannet en motorikvejleder og børnehaven er i gang 
med at få uddannet en sådan resurseperson. Disse 
resursepersoner i huset vil øge fokus på alle børns forudsætninger 
for at kunne fungere i hverdagen med kammeraterne i lege- og 
læringssituationer. Dvs. på sigt giver det mulighed for dels bedre at 
spotte børn med nogle motoriske vanskeligheder for dernæst at 
kunne træne med disse børn. Det kræver at vi har de fysiske 
rammer for at kunne gennemføre træningen. 
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Svar på spørgsmål fra Solsikken 

Ad1: Hvad kan du bruge en hal til?  

Hvis der var en  hal i Voerladegård, kunne vores beboere gøre brug 
af den til fysiske aktiviteter. Boldspil, hockey,  gymnastik (fysisk 
træning). Disse aktiviteter har vi dække via lån af hal i Gedved og 
skolens gymnastiksal. 

Ad 2: Hvorfor skal vi have en hal?  

Det vil være godt for sammenholdet i lokalområdet, hallen vil kunne 
være med til at tiltrække nye borgere. 

Ad 3: Hvilke muligheder giver en hal dig og dem du repræsenterer?  

At have en hal i byen, vil spare en del personale ressourcer for 
Solsikken, da transporttiden vil være minimalt. 

Ad 4: Hvad vil en hal betyde for byen og området efter din 
opfattelse?  

Samme som svar 2. 

Ad 5: Hvilke ønsker har du til byen og området ellers og til en hal 
som sådan? 

Jeg syntes, at der er et virkelig levende lokalområde herude med en 
helt række ildsjæle som sikrer en driftig landsby. Det var et stor tab 
da vi mistede bageren, hvorfor jeg håber vi får en lille butik tilbage i 
byen, Det vil være godt for Solsikkens beboere at kunne købe små 
fornødenheder i byen.  

Ad 6: Hvor tit vil i benytte den? 

Jeg skønner at solsikken vil kunne benytte hallen 1 -2 ugentlig. 

Ad 7: Hvad kræves der for at I vil udnytte salen? 

Der er ikke specielle krav. 

På vegne af Solsikken 
Ole Vestergaard 
Centerleder 
 

SFO og klub 
SFO´en har ingen lokaler eller faciliteter, som er deres ”ene 
og alene”. Deres lokaler bruges af skolen i skoletiden og 
fritidsbrugere om aftenen. Det har meget stor betydning at 
SFO og skoleklub kan tilbyde vores børn og unge mennesker 
gode rammer for fysisk bevægelse og aktivitet. Dels uden 
voksenopsyn – dels mere organiseret med voksenopsyn. 

Kommunale arrangementer 
Som skole og kommunal institution ville det give os en 
mulighed for at kunne tilbyde faciliteterne til fælleskommunale 
arrangementer, hvor 200-300 personer skulle samles til en 
tema-dag, konference eller andet. Dette ville betyde noget for 
os som uddannelsesinstitution og for lokalområdet at blive 
set/besøgt. 

Jo mere den bruges – jo bedre. Ejerskab. 

Hallen ville i højere grad kunne blive et tilholdssted, 
opholdssted for områdets børn og unge som skulle have 
mulighed for at bruge hallen, når den ikke var udlejet til 
idrætsforening osv. Hallen skulle så vidt mulig være åben 
under ansvar for byens borgere. 

 

Med venlig hilsen 

Merete Kristensen 
Skoleleder på Voerladegård skole 
merete.kristensen@skanderborg.dk 
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Materialet er udarbejdet af: 
 
Anders Brandt Clausen    
Poul Skaanning 
Lars L. Lavridsen 
Søren Skov Bording 
Thomas Grønning  
Carsten Levinsen 
Dorthe Munch Sand 
Sine Krogh-Jensen 
 
i samarbejde med  
 
Jacob Friis Nielsen 

 
 

Alekto A/S 
Augustenborggade  11 
8000 Århus C 
 
Tlf.: 87 34 05 11 
www.alekto.dk 
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