
Ansøgning – Grøn ordning

Projektbeskrivelse og realisering:

Projekt ”Multibane i Vemb”.

Vindmølleområdet er ”Vindmøller øst for Vemb” – Vemb Vindkraft

Vemb Forenende Sportsklubber har gennem flere år arbejdet målrettet på at etablere en multibane for
hele byen, og lægger fortsat både egne midler og arbejde deri. Ønsket om at etablere en multibane er et 
led i klubbens vision om, at bidrage til, at hele lokalområdet bliver mere attraktivt for bosættelse og for 
fælles oplevelser.

Vemb FS har for en sportsklub, et udvidet formål med et stort socialt sigte, og deltager aktivt i det lokalt 
etablerede partnerskab "Vemb Vil Videre". 
Partnerskabet samordner og koordinerer indsatser som på forskellig vis understøtter en positiv udvikling 
for byen og området på tværs af foreninger, institutioner og erhvervsliv.
Vemb FS bidrager blandt andet med et års gratis medlemsskab til alle tilflyttere.
Hele partnerskabet støtter efter konkret prioritering Vemb FS i denne ansøgning, da en multibane ses som 
et stort aktiv for hele byen.

Senest er integrationsopgaven vokset ganske betydeligt, efter bosætning af relativt mange flygtninge. Den 
lokale indgangsvinkel til udfordringen har været positiv, men med udsigt til også at skulle integrere et 
større antal børn, vil det blive endnu mere afgørende at kunne tilbyde bedre, og for brugerne gratis 
faciliteter – som en multibane vil være.

Projektet er beregnet til kr. 721.600 ex. moms og kr. 902.000 inkl. moms.

Projektet er placeret på følgende matrikler:

Matr. Nr. 2 by, Stadion Alle, Vemb. Der er tilsagn fra Holstebro Kommune om brug af arealet til formålet.

Klubben tilbyder i dag; fodbold, håndbold, gymnastik, tennis, fitness, indoor cycling og krocket. 
Medlemstallet er over de seneste tre år øget med næsten 50 %, fra 597 til 889, med stigningen 
hovedsageligt inden for nye tilbud.
Denne erfaring understøtter klubbens målsætning om, at kunne tilbyde daglige tilbud til alle alders- og 
målgrupper, og med en multibane vil der kunne tilbydes bedre og flere udendørsaktiviteter end hidtil.
Dels helt nye aktiviteter som forskellige kombinationer af boldspil og fitness, samt volleyball og basketball –
dels en bredere vifte af de nuværende tilbud, som eksempelvis veteranfodbold – ligesom tennis vil kunne 
revitaliseres med en væsentlig udvidet sæson i forhold til på grusbane.
En multibane vil i særlig grad øge Vemb FS’ muligheder for at udbyde fodbold fitness.

Netop med fodbold fitness ser klubben nye muligheder – både i at tiltrække senior medlemmer som ikke 
finder motivation i de mere individuelle fitness tilbud, og som et mindre forpligtende tilbud til de unge, som 
ellers let risikerer helt at falde fra i årene, hvor flere skoleskift er et lokalt vilkår.
Udfordringen med at kunne opretholde seniorfodbold, er som for mange andre små klubber meget 
nærværende, og det er også med det sigte vigtigt at holde så mange unge som muligt aktive.



Øvrige brugere
Vemb, centerby i Holstebro Kommune med et indbyggertal på ca. 1.300, har blandt andet en børnehave 
med ca. 40 børn, en folkeskole med ca. 190 elever – og en institution for børn og unge med særlige behov 
med ca. 60 beboere.
Alle tre institutioner er placeret indenfor få hundrede meter fra multibanens tiltænkte placering, og 
vedhæftede kort angiver multibanens centrale placering i forhold til disse kommende brugere.

I forbindelse med projektering og ansøgning, har der været drøftelser med institutionerne, der alle ser 
muligheden for at benytte banen som et kærkomment nyt tilbud i dagligdagen.
Med skolereformens krav om daglig bevægelse, ser ikke mindst Vemb Skole frem til at kunne benytte en 
multibane i et ganske stort omfang, og etablering af et formelt samarbejde mellem skole og klub er i 
proces.
Også byens dagplejere er informeret om planerne, og de ser ligeledes frem til et godt og centralt udendørs 
samlingspunkt for de meget små.

Særlig indretning og benyttelse
For at give handicappede optimale muligheder for deltagelse i aktiviteter på og omkring banen, indrettes 
denne med en særlig bred indgang, i tilslutning til at areal med fast underlag.
Der etableres desuden et socialt område på ca. 200 m2, med mulighed for at kunne opholde sig i tørvejr, 
ligesom det indrettes til restområde. 

For at fremme benyttelsen af multibanen året rundt, er der projekteret med at integrere et lysanlæg. 
Ikke mindst i bestræbelsen på, at imødekomme de unge brugere, ses dette som særligt vigtigt.

Af hensyn til skolernes behov for tilrettelæggelse, vil klubbens online bookingsystem kunne benyttes til 
booking i dagtimerne – men derudover vil banen være frit tilgængelig for enhver, på samme vis som de 
øvrige udendørs boldbaner.

På arealet syd og sydøst for multibanen er der planlagt en miniforhindringsbane i træ. Dette projekt vil 
blive anlagt ved hjælp af fremtidige midler fra klubbens aktiviteter.
Ved banens tiltænkte placering er der sikret mulighed for løbende tilføjelser af redskaber til udendørs 
fitness mm.

Vedligeholdelse af banen, vil blive forestået af Vemb Forenede Sportsklubber.

Projektet gennemføres ved hjælp af entreprenører og frivillig arbejdskraft. Se bilag.

Projektet er klar til gennemførsel på ca. to måneder i frostfri periode, september - november 2016.

Der udestår ansøgning om byggetilladelse.

Der søges om kr. 401.600/502.000

Der er tilsagn fra LOA-fonden på kr. 100.000

Vemb FS indskyder af specifikt hensatte midler kr. 300.000

Grøn ordning finansierer kr. 401.600/502.000 for en del af Multibanen

Streetbane kr. 547.000/684.000
Jord og flisearbejde kr. 174.400/218.000

Udgifter i alt kr. 721.400/902.000



Der vil til projektet blive anvendt ca. 300 frivilligtimer.

Projektledelsen er Vemb FS og projektansvarlig er Jens Hansen

Følgende bilag er medsendt:

A. Projekt Multibane (inkl. pris)

B. Kortbilag

C. Vemb FS vedtægter

D. Tilbud jordarbejde

E. Vedtægter for Partnerskabet ”Vemb Vil Videre”

F. Medlemsoversigt – Partnerskabet ”Vemb Vil Videre”


