Poul Erik Høyer tilfreds med
Grønbjergs nye Multisal!!
I årene 1993 til 1999 har der i Grønbjerg været stor aktivitet med
en hel del forskellige projekter. Det største projekt rent omkostningsmæssigt var opførelse af en multisal ved Grønbjerg Skole.
Ideen bag var at få et sted til mange forskellige formål. Det var
ønsket, at vi kunne få en sal med tilhørende indgangsparti, "cafetine" mødelokaler, flere omklædningsrum m.m.
Begyndelsen på hele projektet blev en multisal på ca. 400 m2, med
2 badmintonbaner med internationale højder over baglinien.
Projektet blev gennemført for midler tilvejebragt gennem lokal
indsamling på 500.000,- kommunalt tilskud på 600.000,- og et tilskud på ca. 2 mio. kr. fra Boligministeriets pulje til helhedsorienteret byfornyelse i landdistrikterne.
Multisalen er bygget på kommunens grund og det er kommunen
der er ejer og opfører af Multisalen, men det er befolkningen i
Grønbjerg der har sat projektet i søen og været ophavsmændene til
byggeriet. Vi har således foræret Videbæk den ½ mio. kr. som vi
har samlet ind lokalt.
I aftalen med Boligministeriet var der indføjet en passus om at der
efterfølgende skulle være en vis form for brugerbetaling. I den
sammenhæng er der indgået en brugeraftale med Videbæk Kommune om, at et udvalg i Grønbjerg (rep. fra de forskellige foreninger) der står for udlejningen af salen, og efterfølgende afregner de
for el og varme med Videbæk Kommune, når året er omme.
Selve Multisalen er adskilt fra den "gamle" gymnastiksal (220 m2)
ved en gang med et nyt handicaptoilet. Fra begge sale er der adgang til et nyopført redskabsrum, hvor gymnastikforeningen og
skolen opbevarer deres redskaber. I begge sale er der endvidere
adgang til musikanlæg med både CD og MD.

Efter træningen kan skolen benyttes som afslapnings-/hyggested.
Når vi har gymnastikopvisning og badmintonstævne er der mulighed for at vi kan benytte skolen som stedet hvor vi kan få et traktement, eller vi kan anvende skolens lokaler til omklædning.
Grønbjerg Kro er ved disse lejligheder parat til at hjælpe med kaffebord, smørrebrød, sandwicher m.v. afhængig af hvilket traktement foreningerne finder på at servere for publikum.
Den nye multisal blev indviet ved en stor fest d. 30. januar 1999,
hvor vi havde fået Poul Erik Høyer til at give opvisning og spille
en træningskamp. Poul Erik Høyer var yderst tilfreds med vores
nye sal.
Indtil nu er salen blevet benyttet til gymnastik- og spring-, fodbold-, badminton- og basketballtræning, Derudover har der været
kunstudstilling, badmintonturnering, skolekomedie/fest og gymnastikopvisning i Multisalen. Men salen kan benyttes til mange
andre formål. Vi kunne godt tænke os at arrangere koncerter og
måske teaterforestillinger. Salen kan også benyttes til kaninudstilling, kurser m.v. det er som bekendt kun fantasien der sætter
grænser.
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