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Opsamling fra projektgruppemødet 1. februar 2023 kl. 19.30 i Multisalen 

 
Link til Opsamling fra projektgruppemødet 17. januar 2023 
 

Øvrige planlagte møder 

• Projektgruppemøde torsdag 9. februar kl. 19.30 i Multisalen 

• Møde om jordarbejde og belægning onsdag 8. februar kl. 10-12 på sportspladsen 

Deltagere 

• Lau Møller, tovholder for projektgruppen, lauam2@gmail.com, tlf. 28 71 88 15  

(tovholder Multipladsens etablering) 

• Lena Stokbæk Styrk, projektgruppen,  lenasstyrk@gmail.com, tlf. 21 91 59 86 

• Peter Skrydstrup, projektgruppen, peter@vvd.dk, tlf. 40 18 43 40  

(tovholder jordarbejde og belægning, byggepladsen) 

• Leif Jacobsen, ressourceperson, krovej3@outlook.dk, tlf. 20 22 08 92 

• Trille Jacobsen, Lokalrådet, trille.g.jacobsen@gmail.com, tlf. 61 75 46 73 

• Jon Bak, ressourceperson, Wb.jblf@gmail.com, tlf. 53 63 04 17 

• Alice Øvlisen Brun, Lokalrådet, alice.brun@godmail.dk, tlf. 25 21 35 58  

(tovholder økonomi og godkendelser) 

Gæster 

• Tanja Hybschmann, projektleder Uniqa Group, thy@uniqa.dk, tlf. 29 38 32 08 

Afbud 

• Entreprenør Jacob Rahr, visby@jacobrahr.dk, tlf. 41 61 86 61 

 

Link til hjemmesidens underside Projektgruppens materiale med diverse bilag til projektet. 

 

 

Opsamling fra mødet 

 

1. Uniqas tilbud v/Tanja 
Tanja udleverede og gennemgik tilbuddet og fik projektgruppens tilsagn ud fra de faldne bemærkninger 

på mødet. Tanja reviderer tilbuddet. 

 

Klatreforløb og affaldsspande er efter aftale allerede bestilt for at komme prisstigningen 1. februar i 

forkøbet. Ordren på gummibelægning skal afgives inden 1. marts, hvor der er varslet prisstigning. 

Overdækningen til de to opholdsområder har skullet udvikles fra bunden og viser sig at blive væsentligt 

https://visbynet.dk/wp-content/uploads/Projektgruppemoede-17.-januar-opsamling.pdf
mailto:lauam2@gmail.com
mailto:lenasstyrk@gmail.com
mailto:peter@vvd.dk
mailto:krovej3@outlook.dk
mailto:trille.g.jacobsen@gmail.com
mailto:Wb.jblf@gmail.com
mailto:alice.brun@godmail.dk
mailto:thy@uniqa.dk
mailto:visby@jacobrahr.dk
https://visbynet.dk/lokale-udviklingsplaner/lup/multipladsen-et-aktivt-og-uformelt-moedested/projektgruppens-materiale/


 Multipladsen – et aktivt og uformelt mødested  2  

dyrere end anslået. I det forelagte tilbud sammenlagt ca. 40.000 kr. dyrere. Montering er nu inkluderet 

i prisen. 

Den konkrete udførelse af overdækningen blev drøftet, og følgende blev aftalt: 
o Vi beholder det runde design, selvom det fordyrer projektet, da designet har betydning for 

den kvalitative oplevelse af Multipladsen. 
o Den ”brudte” overdækning i den ene halvdel af fællesområdet udføres i asketræ i stedet 

for imprægneret træ for at reducere behovet for vedligeholdelse. 
o Den ”faste” overdækning i fællesområdet og ungeområdet udføres med sejl/presenning og 

de deraf påkrævede skinner til fastgørelse. En overdækning i træ vil gøre området for 

mørkt. Vi valgte det lysegrå sejl. 
Leverandøren af sejlet oplyser, at det er vind- og vejrbestandigt, men at sne skal fjernes, hvis der falder 

mere end 20 cm. Selve sejlet forventes at have en holdbarhed på omkring 10 år.  

Tanja aftalte med Peter og Jon, at de kan ”tænke med” med henblik på at undersøge, om der er andre 

og billigere løsninger til udførelse af overdækningen. 

 

I forbindelse med etablering af multibanen skal vi tage stilling til opstregning af baner ud over 

midterstribe og halvcirkler ved fodboldmål. Umiddelbart ønsker Idrætsforeningen opstregning af baner 

til basketball og volleyball. 

 

Det er vigtigt for projektgruppen, at der er klarhed over garantier for materialer og redskabers 

holdbarhed, anvendelse og vedligeholdelsesbehov, så der ikke opstår tvivl og uenighed ved eventuelle 

kommende skader. 

 

Tanja gav en reminder på varighed og tidsplan for byggearbejdet, 8 uger fra start til slut. Datoer for 

arbejdet er ikke fastsat, men iflg. Projektgruppens tidsplan er marts-april afsat til jordarbejde og maj-

juni til etablering af Multipladsen. 

 
 

Uniqa deponerer diverse materialer på pladsen et par dage før, de skal anvendes. Måske vil det være 

mest hensigtsmæssigt at placere materialerne på grus-parkeringspladsen ved Klubhuset. Adresse: 

Parkvej 1b (samme indkørsel som Visby Forsamlingshus) 
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2. Jordarbejde og belægning v/Peter 
Peter har talt med Jacob og oplyser, at Jacobs tilbud ikke er dækkende og bygger på et for spinkelt 

grundlag: 

• Vi ved for lidt om jordbunden. Vi ved ikke, hvor meget muld, der skal fjernes, og hvor meget 

stabilgrus og sand, der er påkrævet. 

Aftalt, at Leif graver nogle huller for at afdække, hvor langt man skal ned for at få fast bund. Om 

nødvendigt må vi bestille en geoteknisk undersøgelse. 

Efter mødet:  Leif har gravet flere prøvehuller. Der skal fjernes 90 cm for at nå til fast bund. Vandet 

står højt. 

• Der er ikke taget højde for de særlige krav til sandtype under gummibelægning. 

• Tilbuddet omfatter ikke faldsand og fliser 

Vi må altså forvente, at jord- og belægningsarbejdet bliver væsentligt dyrere end budgetteret, så flere 

af de indsamlede midler må anvendes til dette. Tanja oplyser, at midlerne fra Uniqa Støttepulje vil 

kunne indgå i jordarbejdet, hvis der er brug for det. 

Peter, Jacob, Leif mødes som tidligere aftalt med Danni Demant Poulsen og Ronni Rix fra Tønder 

Kommune og med Finn Eskildsen fra Tønder Forsyning 8. februar. Tanja forsøger at få projektlederen 

fra Uniqa på byggearbejdet til at prioritere mødet. Alice kobler sig på af hensyn til eventuelle 

skriveopgaver. 

 

Peter har tidligere udsendt denne foreløbig dagsorden: 
- Vi skal drøfte afvandingsmuligheder 

- Vi skal drøfte vedligeholdelsesmuligheder 

- Vi skal drøfte placering 

- Vi skal drøfte, om der er noget kommunal hjælp vedr. den gamle bane mod Sportsvej, hvis 

vi ville bruge noget overskudsjord til at hæve terrænet. Da der er lidt blødt nu, kunne vi 

hæve det lidt og få vand væk fra banen 

- Byggeansøgning. Hvad vi skal gøre og hvordan 

- Fremtidig sikkerhed lige som legepladsen 

- Kommunale idéer og forslag 

- Eventuelt 

  

Referentens tilføjelse efter mødet 

Overvejelser fra projektgruppemødet 17. januar, som også skal indgå i mødet med kommunen og 

Tønder Forsyning: 

• Multipladsen anlægges i et lavt og i regntider ret fugtigt område. Kommunen har oplyst, at 

vi ikke får tilladelse til at udlede vand til den overbelastede grøft, og at vi i stedet skal hæve 

pladsen til niveau med fodboldbanen, så der er et tykkere lag til nedsivning. (Jacob har 

efter kontakt med kommunen oplyst ca. 70 cm). Multipladsen skal placeres som aftalt for 

at sikre plads til 11-mandsbanen; for at undgå, at børnene skal krydse Krovej; for at undgå, 

at børnene kommer for langt væk fra Klubhus, Forsamlingshus og voksne; og for at være 

synlig i byen. 

Vi vil gerne finde en løsning, som er god for både projektet, naboer og kommunen. På 

mødet blev nævnt: 
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o Hele det sydlige område hæves til niveau med fodboldbanen. Overskydende jord 

fra Multiplads-området fordeles i videst muligt omfang på den resterende del af 

området.  

o En fordel, hvis en løsning kan mindske naboernes vandproblemer 

o Faskiner på pladsen, inden for hegnet mod syd og øst og/eller i rabatten ud mod 

Krovej 
o LAR-bede/regnbede med beplantning mod øst, syd og eventuelt vest (til 

indkørslen) 
o Hele området vest-øst skal være sammenhængende og anlægges, så kommunen 

alene skal slå græs nord for Multipladsen 
o Danni skal være garant for, at løsningen kan godkendes af Tønder Kommune 
o Kommunen kan have fordele af en samlet løsning, så det kan betale sig for dem at 

være medfinansierende af de anlægsudgifter, der er forbundet med området uden 

for selve Multipladsen. 

• Jacob Rahr skal vurdere opgaven og give et endeligt tilbud.  
o Jacobs første tilbud: ca. 310.000 inkl. moms 

o Opgaven skal gennemgås, så det står helt klart, hvilke elementer tilbuddet 

omfatter, herunder omkostninger til indkøb af faldsand og fliser. 
o Tilbuddet skal opdeles i to: Multipladsen (projektet, LAG medfinansierer) og resten 

af området (herunder løsning af vand) 
o Det skal fremgå, hvilke opgaver, der kan løses helt eller delvist af frivillige. Vi har 

budgetteret med min. 160 frivilligtimer. 
o Efter tidsplanen udføres arbejdet i marts-april måned, så Uniqa kan gå i gang 1. maj 
o Obs på, at udførelsen af den sidste del af arbejdet skal koordineres med Uniqa 

Udjævning af areal skal koordineres med først etablering af multibanen, dernæst 

gummibelægning og montering af redskaber. 

 

Supplerende fra Alice:  

- Placering af Multipladsen på den gamle håndboldbane er fastlagt i tidligere ansøgninger,  

dispositionsret over areal, landzonetilladelse (ansøgt september 2022, godkendt januar 2023) og 

byggetilladelse (ansøgt aug. 2022, tilsagn på mail i denne uge – vi skal indsende beskrivelse af aftalt 

løsning med Danni). 

 

3. Nedsættelse af projekteringsgruppe for fase 1 og 2  

Uniqa deltager med en projektleder af byggearbejdet, derudover er Tanja overordnet projektleder og 

vil komme af og til. Peter kan deltage i møder, men har ikke mulighed for dagligt at komme på og føre 

opsyn med byggepladsen. Vi forventer, at Jacob Rahr deltager. 

 

Tanja blev bedt om at afklare, om Uniqa eventuelt vil kunne købes til at være projektleder på hele 

projektet og i bekræftende fald til hvilken pris. 

Alle bedes overveje, om man kender en pensioneret håndværksmester/en byggesagkyndig person til 

opgaven. 

 

Emnet tages op på mødet 8. februar, hvis bygge-projektlederen fra Uniqa deltager. 

 

https://visbynet.dk/wp-content/uploads/Kommunens-godkendelse-af-areal-til-Multipladsen-1.pdf
https://visbynet.dk/wp-content/uploads/Landzonetilladelse-Multipladsen-1.pdf
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4. Økonomiske muligheder for projektudvidelse med fase 2.b v/Alice 
Udsættes indtil videre på grund af uklarhed om finansiering af fase 1 Jordarbejde og belægning. 

 

5. Forslag til aktiviteter i eventuel udvidelse v/Tanja 

Udsættes indtil der er klarhed over de samlede finansieringsmuligheder. 

 

6. Frivilligt arbejde – opdatering af opgaveliste v/Lena 

Udsættes til næste møde.  

 

7. Diverse – herunder eventuelt og emner til næste møde 

Næste møde afholdes 9. februar. Tilbagemelding fra mødet om jordarbejdet har første prioritet. 

Herefter drøftes de udsatte punkter. 


