Projekt Multisalen i Grønbjerg
Det har krævet det meste af 1998 at arbejde med projektet. Ikke så meget i
Grønbjerg - 2000 regi, som i de byggeudvalg og forhandlingsudvalg der blev
nedsat til formålet.
Der var nedsat et udvalg bestående af Gravers, Poul Erik og undertegnede til
varetagelse af de indledende manøvre. Arbejdet overgik senere i et
byggeudvalg der bestod af Ole Østergaard Gymnastikforeningen, Ole
Berthelsen fra skolebestyrelsen og undertegnede.
Fra kommunen blev der nedsat et byggeudvalg bestående af Torben
Nørregaard, Olav Vind Ebbesen og Christa Werge. Men som Christa Werge
udtrykte det ved indvielsen, har det været det letteste udvalg, som hun har
siddet i.
Vi begyndte jo med det første "spadestik" i form af en ”motorsavsmasakre”
i begyndelsen af sommerferien, og siden er det gået slav i slav med
rejsegilde og bygning af redskabsrummet, (og jeg vil gerne i den forbindelse
endnu engang sige tak til alle de frivillige timer der er blevet lagt i
redskabsrummet) for endelig at slutte med indvielsesfesten d. 30. januar
1999. Efter min opfattelse helt igennem en god dag ikke mindst takket være
udvalget der har planlagt og til de mange der gjorde at arbejdet og aftenen
gled fantastisk godt.
Regnskabet for multisalen er efterhånden gjort op. Det har vist sig at der er
en del midler i overskud - så mange at der er råd til at få det
udsugningsanlæg der blev sparet væk ved licitationen installeret. Det
betyder endvidere at de midler som gymnastikforeningen har fået til hjælp
fra DGI kr. 15.000,- er gået i byggekontoen og at de midler som
Gymnastikforeningen har sat af til hjælp til redskabsrummet også går ind på
murstenskontoen ca. 37.000,- kr.
For at slutte Multisalen kan vi fortælle at der er ved at blive aftalt en ordning
med kommunen der går ud på at Grønbjerg - 2000 bliver den
ansvarlige/juridiske person kommunen skal forhandle med og afregne med
rent økonomisk. Aftalen går ud på at brugerne her i Grønbjerg skal betale for
varme og el og rengøring. Skolen og må frit benytte multisalen i skolens
åbningstid imod at betale for vandet og lys og varme i den Gamle
gymnastiksal.

Ordningen koordineres i et udvalg bestående af de berørte parter Skolen,
Børnehus, Gymnastikforening, Idrætsforening og Grønbjerg - 2000.
Økonomien der skal have en særskilt kasse under Grønbjerg - 2000 passes
af Gymnastikforeningen i et prøveår.
Salen må lejes ud i week-ender til andre arrangementer - der skal være
deltagelse af folk her fra Grønbjerg.
Vi vil vende tilbage til spørgsmål og svar på dette specielle afsnit.
Multisal
Men det mest markante udbytte af anstrengelserne er den nye multisal på
skolen i Grønbjerg.
– Lige fra start af i 1993 var det et ønske at få et sted, hvor vi kunne
udfolde os på alle måder. Før havde vi kun skolens gymnastiksal, og der var
så lavt til loftet, at den ikke engang kunne bruges til badminton, fortæller
Mogens Ballegaard.
Det fysiske udgangspunkt var derfor at få en sal, der var stor nok til to
badmintonbaner. I 1995 og 1996 modtog Grønbjerg 2000 henholdsvis
300.000 og 200.000 kr. fra Indenrigsministeriets landdistriktpulje. De penge
blev brugt til at ansætte Mogens Ballegaard som projektleder på deltid. Det
betød, at han kunne koncentrere sig om at skaffe yderligere midler bl.a.
gennem en indsamling i lokalsamfundet, der indbragte hele 500.000 kr.,
samt ved at søge tilskud. Således fik Grønbjerg 2000 i 1997 knap 2 mio. kr.
fra Boligministeriets pulje til helheldsorienteret byfornyelse i landsbyer.
– Vi havde tidligere fået afslag om tilskud fra Videbæk Kommune, men da
kommunen kunne se, at vi kæmpede videre og efterhånden fik tiltrukket en
hel del midler, der også ville komme kommunen tilgode, fik de tillid til vores
plan. Multisalen er således opført for de midler, vi har skaffet, men drives
som en kommunal bygning, oplyser Mogens Ballegaard.
Multisalen blev indviet i foråret 1999 og bruges både til idræt, udstillinger,
møder og koncerter. En gruppe under Grønbjerg 2000 har ansvaret for
pasning og udlejning. Byen har også et forsamlingshus, og det er besluttet,

at der ikke må foregå arrangementer i multisalen, der ellers kunne holdes i
forsamlingshuset.
Byggeriet er placeret, så det senere vil kunne udvides med mødelokaler,
køkken og børnehus. At det ligger i tilknytning til skolen er ifølge Mogens
Ballegaard meget bevidst:
Kilde: ukendt – Mogens Ballegaard har dog medvirket ved udarbejdelsen.
I 2008 blev Grønbjerg Friskole etableret og overtog dermed skolens
bygninger og dermed også gymnastiksal og Multisal.
Grønbjerg Friskole ejer dermed Multisalen som udlejes til Sognet i de timer
den ikke benyttes af Friskole.

