
Oplæg til mødereferat:  Multihus møde 3 maj 2017 kl 19:00 FFK Centeret 

Deltagende foreninger:  

FG 90, DanceStudio, Bokseklubben Pugilist, Skyttekreds, Billardklub , Romitea, Rollespil Fantastika, De nordjydske 

Lejesvende, JAM Cheerleader, Folkeoplysningsudvalg, FFK, IS, FUF  

Henrik (FUF) bød velkommen og takkede alle de deltagende foreninger for deres interesse for udviklings 

muligheden.  

Henrik foreslog at alle lige præsenterede sig selv - således vi alle kom til at kende hinanden lidt bedre.  

Multihusets historik blev kort gennemgået, således de nytilkomne foreninger fik baggrundsviden. (Powerpoints fra 

mødet er vedlagt)  

Processen fra de 4 foreningerne, som startede projektet og FUF´s bidrag blev fremlagt - og helheden viser i dag en 

økonomisk mulighed for at et samlet "forenings husleje beløb", kan finansiere et Multihusbyggeri på ca. 60 millioner 

kroner. Der var lidt spørgsmål og debat om de økonomiske rammer og det blev uddybet at kommunens 

Folkeoplysningsudvalg har set på projekthelheden. Kommunen her derfor bevilget 100.000 kr. således 

udviklingsarbejdet kan fortsætte. Marianne Rasmussen fra FFK, som på vegne af initiativgruppen søgte de 100.000 

kr., styrer økonomien for udviklingsprocessen. 

Lokale og Anlægsfonden (LOA) har også set på ide helheden og de er forhåbentlig villige til at hjælpe processen 

videre frem. Der skal oprettes en "byggesag" hos LOA - Marianne ser på den opgave. 

Folkeoplysningsudvalgs formand oplyste at et prisvindende projekt i Odense, kunne være interessant at søge 

inspiration fra (Odense kampsportens hus Www.odensesportcentrum.dk) IS oplyste at et projekt i Århus også kunne 

være en god inspirations kilde. (link http://www.loa-fonden.dk/media/6179/idekatalog-foreningsbasen.pdf)) 

Kommunens nye sundhedspolitik passer godt til projektet og der har været kontakt med Sundhedsudvalget som 

muligvis er interesseret. 

Lokalebehov fra de nyeste foreninger i processen ønske fremsendt til projektgruppen - således muligheder og 

synergier kan blive inddraget samlet videre frem. 

En række placerings muligheder blev fremlagt og en række gode spørgsmål blev debatteret - En placering syd for 

tribunen ved stadion ser tilsyneladende ud til at indeholde flest fordele, hvorfor denne ide først er blevet ide 

udviklet. Ideen blev kort gennemgået. En ny ide kom frem under mødet og denne ide indgår nu i listen over mulige 

placeringsmuligheder. Listen er: Martin fabrikken, Ved banegården, Ved Toftegårdsvej, Syd for Tribunen ved stadion.   

Henrik oplyste at FUF´s tovholderarbejde holder nu og at det nu er foreningerne som leder processen videre frem. 

Den i mødeindkaldelsen fremsendte oversigt over mulige arbejdsgrupper og styregruppe blev valgt som 

arbejdsmodel. Marianne skal have mail´s fra foreningerne senest d. 10 maj 2017 kl 12:00, indeholdende oplysninger 

om hvilke personer foreningerne ønsker i de forskellige grupper. (send gerne disse mail så hurtigt som muligt) 

Det blev aftalt at al presse om den kommende proces styres via styregruppen og at der er fortrolighed i 

arbejdsgrupperne.   

Mvh 

 

 


