
Vemb FS lægger fortsat arbejde og midler i, at kunne etablere en multibane 
mellem hallen og stadion

Hvorfor en multibane?

Vemb FS har i sin udviklingsplan defineret, at klubben ser alle øvrige klubber, 
foreninger og institutioner i området som samarbejdsparter, og at et højt 
aktivitetsniveau er i fælles interesse.

Vemb FS er derfor også aktive i partnerskabet Vemb Vil Videre, og ser en multibane 
som et stærkt bidrag til at Vemb også fremover vil være et attraktivt bosted for alle 
aldre.

Hvad kan vi se frem til?

Vi ønsker at etablere en belyst og indhegnet kunstgræsbane på 18 x 36 meter, for at 
den kan blive så multianvendelig som muligt – til fodbold, håndbold, basket, tennis, 
kroket, hockey, gymnastik, fitness – og forhåbentlig en masse andet som kun børnene
har fantasi til.   

For at styrke den sociale samling indrettes også arealet omkring banen til ophold og 
leg.

Placeringen helt tæt på skole, børnehave, hal og stadion vil bidrage til at styrke den 
impulsive brug, og banen vil være åben og offentlig tilgængelig på alle tider.
Placeringen gør også, at den blandt andet kan indgå i den almindelige fodboldtræning 
– og at der vil være et vist mål af dagligt opsyn.  

Hvornår kan vi spille og lege?

En multibane af den størrelse og kvalitet vi mener opfylder formålet, koster kr. 
800.000 + moms.

Klubben har indtil videre selv kunnet hensætte kr. 300.000 – tjent på koncerter, 
donationer, og ikke mindst fra børnenes cykelsponsorløb gennem flere år. De 
resterende midler søges via fonde, ligesom eget frivilligt arbejde ved selve 
etableringen har stor værdi.

Holstebro kommune har givet tilsagn om brug af arealet.

Lokale- og anlægsfonden har givet tilsagn om kr. 100.000.

DBU/Nordea fonden ansøges for fjerde gang i februar 2016.

VE-midler søges i marts 2016.

Selve etableringen vil kunne klares på 2- 3 måneder – men uden finansieringen helt 
på plads kan vi desværre ikke angive hvornår der kan regnes fra.     


