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Styrergruppe møde med " Multihus gruppen" fredag d. 111013 kl. 15:30 til 17:00. 
 
 
Rasmus Fransen 
Maler Keld 
Ernst Sørensen 
Leif Jønsson 
Knud Skou - afbud. 
 
Leif orienterede om " siden sidst" og perspektiverede mødet, t samtidig med at der blev sendt en hilsen 
fra Knud Skou, som desværre ikke kunne deltage d.d. 
 
Hvad er vi samlet om. 
Punktet "hvad er multihus gruppen samlet om" , afledte forskellige indlæg der samlet set kan refereres 
til, at vi gruppen ville arbejde med at skabe god PR LOKALT og trivsel / opbakning omkring hallen i sin 
nuværende udviklingsform, og dermed støtte igangsatte initiativer. Samtidig vil vi være åbne omkring 
afprøvning af nye initiativer inden for de aktuelle muligheder – så det vi hører forlægges samarbejdet til 
overvejelse.. 
Vi skal have max trivsel og opleve at hal pladsen er for træng, og udbuddet for dårligt, før gruppen vil 
sigte efter ud-og tilbygninger. 
 
Motions center / aktivitet. 
Rasmus orienterede i den kontekst, om forløb og proces i forhold til etablering af motionscentrer og 
positive overvejelserne om samarbejde med HLIF.  
Nyt møde ml. hlif og hallen er i den forbindelse aftalt til d.22.10. 2013 Hvor også DGI deltager. Hallen 
ser både positivt og fleksibelt på denne udvikling , og vil investerer i de nødvendige forbedringer ( 
ventilation, låsesystem, mv) for at fremme motivationen hos vores eventuelle nye lejere / 
samarbejdspartnere. 
Rammerne vil være små men brugbare til en start, hvor overvejelserne om ændring af lejeopholdet for 
dagplejen, fremadrettet overvejes i takt med at motionscentrers bruger antal vokser ud af rammerne. 
 
Forslag til nye initiativ for private sponsorere 
Ernst foreslog salg af private skilte til sponsorater, for at fremme økonomien i forskellige 
initiativer...ideen formidles til  hal bestyrelsen. Ideen vurderes konkret at kunne løfte initiativet i forhold 
til udendørs trænings redskaber.( beskrevet i hel bestyrelsens referat fra september 2013).  
 
Anlægsarbejde ved hallen 
Iden forbindelse blev der orienteret om, at første konkrete tilbud om omforandring af skrænten til 
kreativt miljø er hjemtaget, og hallen forventer at foråret også vil byde på en rekreativ forskønnelse af 
udearealet. 
 
Udvikling i cafèen 
Leif og Rasmus orienterede også om, at Michael ( hal inspektør) er positiv i forhold til at forbedre 
udnyttelse af køkken mulighederne, et forhold vi forventer os noget af. 
 
Nye sponsorere til hallen og bedre dialog sparring. 
Der blev orienteret om nye sponsorer ( forventet 4 nye) og initiativ med invitation til sponsor lørdag d 
220214, Hvor også hallens repræsentantskab inviteres. tanken med invitationen er, at skabe  større 
dynamik i dialogen omkring hallens muligheder i lokalområdet og virke ved at inviterer sponsorerne til 
samling. Med initiativet forventer hallen også at gøre hallens interessenter endnu mere interesseret i at 
bidrage med ønsker og ideer, til udvikling af hallens rammer. 
Keld supplerede initiativ med VIP sponsor invitation og sponsor samling  med ros. 
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Loppemarked i hallen. 
Ernst foreslog loppesalg dag i hallen og vil selv tage kontakt til spejdere / borgerforeningen. Hallen vil 
bakke op, hvis initiativet kan bære og der i øvrigt er plads i hallen. 
 - Ernst koordinerer med  halinspektøren.  
 
”Grusgraven” 
Multihusgruppen vil tage kontakt til gruppen med ansvar for grasarealet bag hallen,  for at høre om 
mulighederne for at påvirke området i en positiv anlægsretning. 
 
 
Nye Aftaler 
For at have nogle fremadrettede aftaler blev der aftalt Nye samlinger i " initiativ / Multihus" gruppen :   
torsdag d. 27/2.2014 ( her inviteres Thomas med ) torsdag d, 22/5. 2014 begge møder kl. 19:00 til 
20:30.  
Mødrene afvikles  som udgangspunkt i hallen. 
 
Leif sender referat ud. Med cc til Thomas fra borger rådet. 
 
 
 
 
Med Venlig hilsen 
Leif Jønsson 

 


