
 

  

Multisalens finansiering: 

Ved udstrakt brug af frivillig arbejdskraft skulle 

projektet kunne holdes på 6 mill. kr. 

Disse penge kunne evt. finansieres således: 

Frivillige bidrag: 0,5 mill. kr. 

Kommunal støtte: 3,0 mill. kr. 

Fonde og sponsorer: 2,0 mill. kr. 

 

Værdien af frivillig arbejdskraft skønnes at 

udgøre ca. 1 mill. kr. 

 

Arbejdsgruppen består pt. af: 

 

Anders Brandt Clausen 29485312  

Poul Skaanning 28912213 

Lars L. Lavridsen 40729558 

Søren Skov Bording 72201716 

Thomas Grønning 4034 8228 

Dorthe Munch Sand 2067 2978 

Jacob Friis Nielsen 20602912 

Carsten Levinsen 

Inger & Karl Svansø Iversen 

Sine Krogh-Jensen 



 

     Hvorfor en Multisal i Voerladegård? 

• Voerladegård Skole vil med den nye Multisal 

kunne opfylde fagmålene for 

idrætsundervisningen ifølge bekendtgørelsen 

Folkeskoleloven. 

På nuværende tidspunkt skal eleverne 

transporteres til Gl. Rye for at kunne opfylde alle 

emner, der står i fagmålene for idræt. 

• Afholdelse af større arrangementer på skolen: 

Multisalen vil kunne rumme alle forældre, børn og 

personaler ved f.eks. skolefester. Det lader sig ikke 

gøre med den eksisterende gymnastiksal.  

• Sportsgrene som f.eks. badminton, vil kunne 

spilles på 4 baner med god loftshøjde. 

• Multisalen vil kunne tiltrække nye beboere 

• Foreninger og institutioner i området efterlyser 

større lokaler til store arrangementer i 

Voerladegård 

• Solsikken kan spare tid og penge ved at kunne 

lave alle idrætsaktiviteter i Multisalen 

• Haltider er svære at få i de omkringliggende byer 

• Unge vil få et sundhedsfremmende tilhørssted 

som kan styrke sammenholdet 

• En Multisal vil styrke sammenholdet i byen, da den 

vil samle byens befolkning og ikke sprede 

idrætsaktiviteterne + andre sammenkomster til 

omkringliggende byer 

 

Støttemuligheder 

Vi arbejder med forskellige muligheder for økonomisk 

støtte. 

I særlig grad henvender vi os til: 

 

1. Personer, som med frivilligt byggearbejde, vil være 

med til at føre planerne ud i livet  

 

2. Privatpersoner, som med et kontant beløb – sort 

eller lille – vil støtte Multisalen 

 

3. Firmaer, som vil yde økonomisk eller anden støtte 

 

4. Foreninger i lokalområdet, som har mulighed for 

at give et bidrag 

 

5. Sponsorer og fonde, bl.a. Lokale og Anlægsfonden  

 

6. Skanderborg Kommune, som allerede har afsat 3 

mill. i budgettet for 2012  

 

   

ære  borgere i Voerladegård området 

Når vi henvender os til hele lokal-

området med denne husstandsom-

delte folder, er det fordi, vi synes, 

vi har en vigtig sag, der vedrører os alle. 

I 2009 blev Voerladegård Skole udbygget pga. en nedslidt 

børnehave og mangel på undervisningslokaler. Forud for 

det, havde byggeudvalget været igennem en hård 

prioritering af tre projekter, som var tiltrængte, da vores 

gamle gymnastiksal også var blevet for lille og temmelig 

slidt. Pengene rakte ikke til alle 3 ønsker, og den nye 

børnehave og de tre undervisningslokaler blev prioriteret 

først.  

Skanderborg kommune havde afsat 8 mill. kr. til byggeriet i 

2009.  I 2012 er der afsat 3 mill. kr. på budgettet  til en 

kommende Multisal i Voerladegård. 

Vi blev hurtigt klar over, at de 3 mill. kr. ikke kunne række 

til opførelse af en multisal. 

Efter flere møder med folk fra kommunen omkring 

finansiering af hallen, kunne vi konstatere at vi måtte 

danne et frivilligt arbejdsudvalg med det formål, at skaffe 

penge til en Multisal.  

Det blev startskuddet  til oprettelsen af et byggeudvalg/ 

arbejdsgruppe, som nu på andet år har arbejdet for, at 

Multisalen kan blive en realitet. 

Løftestangen kommer til at være frivilligt arbejde. Vi 

fornemmer allerede nu en meget positiv holdning hertil. 

Herudover håber vi på økonomisk støtte fra fonde, 

privatpersoner, firmaer, foreningslivet mv.  

Her i folderen kan du læse mere om projektet, og om 

hvorledes vi forestiller os, det kan finansieres. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til 

projektet er du velkommen til at kontakte en 

fra arbejdsgruppen. 

Kunne du tænke dig at deltage i det fortsatte 

arbejde med hallen, er du mere end velkom-

men til at kontakte en af os. 

Private, firmaer og foreninger vil blive kon-

taktet direkte med henblik på evt. økono-

miske eller håndværksmæssige bidrag. 


