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Projektgruppemøde 17. januar 2023 – Opsamling 

 
Næste møde afholdes onsdag 1. februar kl. 19.30 i Multisalen på Visby Skole. Lau: nøgle. 
Andre møder i projektgruppen:  

• torsdag 9. februar kl. 19.30 i Multisalen 

• Alice aftaler mødetidspunkt med Tanja fra Uniqa (undgå onsdage og torsdage) 

Deltagere 

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

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

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

• 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 

Afbud 

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

 

Kontaktoplysninger på samarbejdspartnere 

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

• Danni Demant Juul Poulsen, Vej & Park, Tønder Kommune, ddpj7@toender.dk, tlf. 29 38 62 64 

 

 

Temaer til drøftelse 

 

1. Økonomi 
Alice er tovholder. 

Alice konstaterede, at der med Uniqas seneste tilbud fra d.d. er opnået fuld finansiering af 

projektet af selve Multipladsen (fase 2), og at projektet eventuelt vil kunne udvides, hvis donorerne 

er indforstået. Økonomien drøftes, når endeligt tilbud fra Uniqa foreligger 

Jacob har tidligere telefonisk oplyst, at han forventer, at jordarbejdet (fase 1) kan finansieres inden 

for det tidligere afgivne tilbud. Økonomien drøftes, når endeligt tilbud fra Jacob foreligger. 

Endeligt budget og finansiering for fase 2 skal meddeles Landdistriktspulje inden udgangen af 

februar sammen med en række andre oplysninger. 

Oprindeligt budget, finansiering og tidsplan 

 

2. Jordarbejde og belægning 
Peter er tovholder. 

Peter mødes inden udgangen af januar med Jacob Rahr, som skal forestå entreprenørarbejdet, og 

Danni Demant Juul Poulsen fra Tønder Kommune for at afklare følgende: 

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:visby@jacobrahr.dk
mailto:thy@uniqa.dk
mailto:ddpj7@toender.dk
https://visbynet.dk/wp-content/uploads/Multipladsen-Visby-Tids-og-finansieringsplan-rev.-jan-2023.docx
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• 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. 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: 
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 

 

 

3. Byggepladsen 
Tovholder den samme som koordinator jf. nedenfor? 
Vi afklarede, at Idrætsforeningen er den fremtidige ejer og står som bygherre. Peter nævnte 

eventuelt krav om byggepladsvurdering. 

Referentens tilføjelse:  

• Ifølge Arbejdstilsynet skal bygge- og anlægsarbejde anmeldes, 1) når bygge- og anlægsarbejdet 

varer mere end 30 dage og der er beskæftiget mere end 20 mand samtidigt, eller 2) den 

formodede arbejdsmængde overstiger 500 manddage: Ergo skal vores byggeri ikke anmeldes. 

• Bygherren skal udarbejde ”Plan for sikkerhed og sundhed”, 1) når bygherren må forvente, at 

der vil blive beskæftiget mindst to virksomheder i byggeperioden samtidigt med mere end 10 

personer på byggepladsen. 2) Forventes der færre end 11 personer, skal der også udarbejdes 
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Plan for sikkerhed og sundhed, når der skal udføres ”Særligt farligt arbejde”. Ergo skal vi ikke 

udarbejde Plan. 

• Bygherren skal på alle byggepladser udpege en koordinator omkring sikkerhed og sundhed 

både i projekterings- og byggefasen. På små byggepladser, hvor der må forventes under fem 

personer beskæftiget samtidigt skal koordinatoren have sagkyndig viden om bygge- og 

anlægsområdet, fx kendskab til byggeriets aktører. Det kan fx være en håndværksmester. 

Koordinatorens opgaver: 

o planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som man skal udføre 

samtidigt eller efter hinanden, 

o at arbejdsgiverne bruger forebyggelsesprincipperne på en sammenhængende måde, 

bl.a. i forbindelse med planlægningen af de forskellige arbejdsprocesser.  

Link til bekendtgørelsen 

Peter må være den oplagte kandidat, og han er jo allerede i gang! 

• Hegn omkring byggepladsen 

Peter udlåner hegn til projektet. Opsætning løses med frivilligt arbejde. 

• Byggetavle til el. Jon har en tavle og Asger Møller har også. 

• Adgang til vand til Uniqa. Lau er ansvarlig. 

• Bygningsarbejdernes adgang til toilet og spiserum. Peter vil udlåne vogn. 

• Byggeskilt skal forberedes: Her bygges… Tak til…. Ingen adgang. Leverandør evt. DEKO-VEST.  

Referenten spørger Jon. 

 

4. Uniqa 

Lau er tovholder i forhold til Multipladsens indretning. 

Alice aftaler mødedato (ikke onsdag og torsdag) med Tanja, så vi kan aftale detaljer til et endeligt 

tilbud fra Uniqa. 

 

Tanja har sendt en række spørgsmål, vi fandt svar på til hendes videre arbejde: 

• ja til forslaget om overdækning af opholdsområderne. Beige presenning/lærred. 

• vi sørger selv for en støbt flisekant i overgangen mellem gummi/sand og græs. 

Første overvejelser er 50 cm fliser, der tilskæres, så de følger rundingen. Samme flise 

anvendes til opholdsområderne. Mellem ungeområde og parkour en mindre flise. 

• bordbænkesæt i beton i ungeområdet. I det fælles opholdsområde to af de andre 

bordbænkesæt med metalstel, gerne i den grønne farve som multibanen. Hvis det er muligt 

gerne med en forlængelse af bordpladen i den ene ende, så en kørestolsbruger kan få plads 

til benene.  

• ja til bordtennisbord med ballasttanke 

• ja til malet grafik på gummibelægningen 

• ja til koordinerings/byggemøder med deltagelse af entreprenør og jer 

• lokal kontaktperson vedr. entreprenørarbejde og byggeplads: Peter Skrydstrup,  

• lokal kontaktperson vedr. udformning af selve multipladsen: Lau Møller,  

• entreprenør Jacob Rahr 

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygherrens-pligter-117/
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• Lau sørger for byggetavle og adgang til vand 

• Peter låner os hegn til byggepladsen 

 

Uniqa’s illustrationer og tekniske informationer 

5. Frivilligt arbejde 

Lena er tovholder, og Jon vil gerne bistå. 

Vi beskriver løbende relevante opgaver til frivilligt arbejde, så interesserede senere kan byde ind på 

konkrete opgaver.  

Det frivillige arbejde i fase 1 (jordarbejde og belægning og senere fase 3 beplantning) skal 

registreres på timeskemaer som dokumentation til LAG-bevillingen. 

Opgave Antal  

frivillige 

Dato Klokkeslæt 

Opstilling og nedtagning af byggepladshegn    

Gravearbejde med maskine    

Støbe flisekanter mellem gummi/græs, sand/græs, sand/gummi    

Lægge fliser på de to opholdsarealer    

Trække strøm – el-byggetavle    

Påfyldning af faldsand    

Opstilling af lysmast    

Beplantning ved Multipladsen (del af projektet)    

Beplantning på arealet omkring Multipladsen    

Frivilligt arbejde - timeseddel 

 

6. Tilkøbsønsker inden for projektets rammer 

Hvis der er økonomi til at finansiere mere inden for projektets rammer, så det er acceptabelt for 

donorerne: 

• Belysning til multibanen 

• Byggeskilt og permanent sponsorskilt 

• Cykelbane med stenmel i kanten af området eller 

• Cykelpark med ”ramper” på et hårdt underlag eller 

• Pumptrackbane 

• Digitalt bevægelsesspot Play Alive Speed 

 

 

7. Tilkøbsønsker uden for projektets rammer 

• Planter til området uden for Multipladsen 

• Flisegang mellem Klubhuset og Multipladsen, evt. mellem Klubhuset og Forsamlingshuset 

• Toiletbygning ved Multipladsen/adgang til toilet 

 

https://visbynet.dk/wp-content/uploads/Multipladsen-illustrationer-36-sider-nye.pdf
https://visbynet.dk/wp-content/uploads/Frivilligt-arbejde-timeseddel.docx
https://www.uniqa.dk/sport-og-bevaegelse/bike-parks/cykelpark-faerdigheder
https://www.uniqa.dk/sport-og-bevaegelse/pumptrack
https://www.uniqa.dk/play-alive-speed
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8. Diverse 

• Alice følger op på kommunens landzonetilladelse og sagsbehandling af byggetilladelse. 

• Idrætsforeningen er forsikret gennem kommunen. Alice undersøger, om Multipladsen også 

vil være omfattet af denne aftale. 

• Multipladsens redskaber og underlag overholder alle gældende standarder. Multipladsen 

er offentlig. Idrætsforeningen er som ejer ansvarlig for, at sikkerheden mod personskader 

er tilfredsstillende. 

Uddrag af Bygningsreglementets vejledning om legepladser m.v. 

Idrætsforeningen skal udarbejde en systematisk praksis for løbende tilsyn. 

Alice undersøger, om kommunen foretager den årlige inspektion. 

 

 

 

Referent Alice 

18. januar 2023 


