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Opsummering
Gjessø Skole har ekstremt brug for en multihal – en multianvendelig hal.
Dette prospekt er udarbejdet mhp. at tydeliggøre behovet i Gjessø, og så det kan blive
optaget i de budgetter, som er umiddelbart forestående på skoleområdet. Af
nedenstående fremgår, at Gjessø Multihal helt klart må stå først i prioriteringen.

Gjessø har 157 (i 2008) skoleelever pr. badmintonbane – og vel at mærke en badmintonbane, hvor der er
meget lavt til loftet og ingen udenomsplads.

Disse punkter er essensen af de begrundelser for en multihal, som prospektet fremfører:
• vi er den skole i kommunen, der har det største behov – for mange børn til for lidt
plads, hvilket tydeligt ses af grafen
• skolebørnenes idrætstid er reduceret med mere end 20 % pga. buskørsel til og fra
Them-hallerne
• idrætsudøvelse for lidt større børn, der er ældre end 9 år, kræver mere plads end
den nuværende gymnastiksal
• der er kun ét baderum i tilknytning til gymnastiksalen, så børnene må bade på skift
eller undvære et bad efter idræt
• kvaliteten og bredden af idrætsaktiviteter forøges meget med en multihal
• institutionerne i Gjessø, bestående af skole, sfo, klub og børnehave, er bygget
sammen – et velfungerende institutionscenter – hvilket giver alle børn fuldt
udbytte af en hal
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•
•
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•
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•

•

institutioner og lokalsamfund har et fremragende samarbejde, hvilket vil bidrage til
mange nyttige og nytænkende anvendelser
idrætsforeningerne i Gjessø har tilsammen over 630 medlemmer fra lokalområdet,
som har hårdt brug for bedre faciliteter – og de kan ikke få plads nok i Them
en multihal i Gjessø vil frigive haltimer til Frisholm Skole, der også udvider og
derved selv får mere brug for Them-hallerne
spørgeskemaundersøgelse viser at Gjessø borgere vil dyrke mere sport og
mindske bilkørslen ved en multihal – og de vil yde en stor arbejdsindsats
halbyggeri er meget billigere end antaget i det tidligere ideoplæg for Gjessø
Multihal – vi har således indhentet et overslag på ca. 6 mio. kr. for en ¾ hal
en ny hal må gerne være både miljø- og energirigtig, så vi tænker langsigtet – det
kunne evt. være som et fyrtårnsprojekt
vi har de fælles planer klar: 3-trinsraketten koordinerer den ønskede rækkefølge
for en udbygning, idéoplægget/halskitsen beskriver indholdet af en ¾ multihal og
kommuneplanforslaget angiver den fremtidige vækst samt arealer til halformål
endelig understøtter kommunens sundhedspolitik behovet for en hal i Gjessø, så
vi alment kan fremme bevægelse og motion

Drømmen om tidssvarende idrætsfaciliteter
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Indledning
I Gjessø ønsker vi at støtte kommunens sundheds- og landdistriktspolitik til fælles fordel.
Vi har gennemgået politikkerne, og vil gøre hvad vi som skole og lokalsamfund kan gøre
for at bakke op omkring det. Vi er enige med Silkeborg Kommunes sundhedspolitik i en
række forhold:
”Sunde vaner dannes i barndommen og ungdommen. Silkeborg Kommune finder det derfor
helt centralt, at børn og unge vokser op med sundhed, trivsel og fællesskaber.” (1: s.6)

Derfor glæder det os at Silkeborg Kommune vil løse disse opgaver:
”Sikre de bedst mulige rammer for fysisk aktivitet for børn og unge i institutioner, skoler og
fritidstilbud og indgå i samarbejder om øget fysisk aktivitet på ungdomsuddannelser.”
(1:s.15)
”Samarbejde med samtlige relevante aktører for at sikre en koordineret indsats i forhold til
øget fysisk
aktivitet” (1:s.15)
”Sætte fokus på vilkår for fysisk aktivitet i kommunens lokalplaner” (1:s.15)

Vi kan også identificere os med målene som Kommunen har sat op for sundhedsområdet:
”Antallet af fysisk aktive borgere skal øges markant. Motion og fysisk aktivitet skal være en
naturlig del af hverdagen i Silkeborg Kommune, og det skal være nemt og sjovt at bevæge
sig for både børn, unge og voksne.”(1:s.15)

Herunder er vi enige med kommunen i, at have specielt øje med børn og børnefamilier.
”Det er vigtigt, at fysisk aktivitet indgår i børns opvækst, så det fremover bliver en naturlig del
af deres liv.” (1:s.15)

Dette prospekt omhandler nøjagtig disse forhold, og vi har et tilbud til kommunen, hvor vi i
fællesskab kan indfri en lang række af disse forhold.
Vi tænker også tilbage på det gode samarbejde der tidligere har været mellem Gjessø og
Them Kommune, hvor vi både har fået lavet børnehaver, udvidet klasselokaler m.m. og
glæder os til at tage næste skridt i den nye Silkeborg Kommune i vores plan for Gjessø.
I Silkeborg Kommunes Landdistriktspolitik hæfter vi os ved ønsket om at fremme det
lokale initiativ og engagement.
”Silkeborg kommune vil styrke dette lokale engagement og initiativ. Foreningsliv og
tilbagevendende begivenheder i de lokale samfund er med til at skabe endnu mere liv og
aktivitet i landdistrikterne, samt et kreativt og trygt miljø. Et miljø hvor man kender hinanden
og skaber fælles værdier, der kan fastholde nuværende borgere samt tiltrække nye.” (2:
s.18)
”Mødesteder såsom idrætsfaciliteter, beboer- og forsamlingshuse er en vigtig forudsætning
for at fastholde et bæredygtigt foreningsmiljø.” (2: s.18)

Vi ønsker, at vores positive engagement og mange aktiviteter kan forlænges til at vare
hele året, ved at vi får øgede muligheder for indendørs aktiviteter.
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Drømmen
Vi har en drøm…
Vi har en drøm om, at vore børn får lige så gode halfaciliteter som andre skolebørn i
kommunen, og at de oplever glæden og velværet ved fysisk udfoldelse i alle aldre.
Vi har en drøm om, at vores skole bliver endnu mere attraktiv, og styrkes som
institutionscenter – hvor skole, sfo, klub, børnehave, vuggestue og en ny hal er samlet –
med de mange nye og fælles muligheder, det giver.
Vi har en drøm om, at et nyt halbyggeri er så miljø- og energirigtigt som muligt, så vi
derved tænker langsigtet på vores fælles fremtid – gerne som et kommunalt klimaprojekt.
Vi har en plan…
Vi har en fælles plan i lokalsamfundet for, i hvilken rækkefølge de lokale
institutionsudvidelser bør foregå - vi kalder den 3-trins raketten: 1. en ny børnehave, 2. en
ny skolehal, og 3. en udvidelse af skolen. Planen er mere end 5 år gammel, men vi
mangler fortsat hallen, som kan frigøre den gamle gymnastiksal til skoleudvidelse.
Vi har en plan for, hvor en hal mest optimalt kan placeres nær ved skolen, og hvad den
som minimum bør indeholde – et idéoplæg for tidssvarende idrætsfaciliteter i Gjessø – vi
kalder den Gjessø Multisal, Model B, og den svarer til en ¾ hal. Skitseprojektet er fra 2006
og er udarbejdet i samarbejde med kommunen.
Vi har en plan – kommuneplanen – der viser, at Gjessø er den kraftigst voksende by i
Silkeborg de sidste 4 år. Og at byen fortsat vokser de kommende år. Der bliver altså
endnu flere i Gjessø, så nødvendigheden af en hal bliver endnu større fremover. En hal i
Gjessø vil også aflaste presset på halfaciliteter Them.
Vi har en vilje…
Vi har en vilje til at samarbejde i Gjessø såvel mellem skolen og institutionerne – det
fungerer allerede forbilledligt i dag – som mellem skolen, lokalrådet og de lokale
foreninger. Et samarbejde der styrker sammenhængskraften i lokalsamfundet.
Vi har en vilje til at hjælpe hinanden, så projekterne kan blive til virkelighed – også når det
drejer sig om at yde en arbejdsindsats, så de ønskede anlæg kan realiseres. Der kan
nævnes eksempler fra tidligere som legeplads, aktivitetsplads og forsamlingshus.
Vi har en vilje til, at alle får det optimale ud af de offentlige rammer, som etableres i
Gjessø. Det vil vi også sikre i en skolehal – altså en multianvendelig hal – en multihal.
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Skolens motivering
Vi ønsker at kunne fortsætte vores tre-trins plan. Hallen skal være underlagt skolen og vil
samtidig åbne muligheder for en styrkelse af samarbejdet mellem skolen og foreningerne i
lokalområdet.
En multihal ved Gjessø Skole vil give muligheder for:
-

En tidssvarende idrætsundervisning hele året rundt
En idrætsundervisning der lever op til folkeskolens ønsker
Idræt i hele den afsatte undervisningstid
En effektiv udnyttelse af mange institutioner
Mulighed for at opfylde kommunens krav til motion i institutionerne
Besparelser på kommunal busdrift
De frigjorte arealer i den gamle gymnastiksal kan skaffe plads til de nødvendige
klasselokaler
Plads til at den hastig voksende Frisholm Skole kan have idræt i deres egen hal

Begrundelser:
Gennem årene er der sket en unik opbygning af institutionerne i Gjessø.
Børnehaven, SFOen, klubben og skolen er bygget sammen i én stor bygning og ganske
tæt herpå ligger vuggestuen, flere af de lokale dagplejere og den lokale idrætsklub.
Gjessø Skole er fra 1959 og er selvfølgelig udstyret med en gymnastiksal og ét
omklædningsrum. Faciliteter, der for nogle alderstrin kan være udmærkede, men som for
børnene i skole, SFO og klub er helt utilstrækkelige. Sammenholdt med elevtalsstigningen
fra 89 elever i 1989 til 157 i 2008 (168 i 2009), er det svært at opfylde målsætningen for
idrætsundervisningen, kommunens sundhedspolitik og skolens egne ønsker for ordentlig
undervisning.
Gjessø Skole har nogle fremragende udenoms lokaliteter, som bruges i sommerperioden
af alle institutionerne. I den kolde og våde vinterperiode har Gjessø Skole derfor i årtier
været nødsaget til at benytte Frisholm Hallen til idræt for eleverne i 2. til 6. kl. Klasserne er
slået sammen to og to. Her viser de store klasse kvotienter sig, at der i det kommende
skoleår er 52 elever fra 4. og 5. klasse, som har idræt sammen. Samtidigt har eleverne
ikke så mange minutter til idræt, da der bruges ca. 20 minutter til kørsel for hver
dobbeltlektion.
Buskørslen i indeværende år koster kommunen ca. 60.000 kr.
Elevtalsstigninger for Frisholm skole er allerede en kendsgerning. Om 2-3 år har skolen
yderligere behov for timer i Frisholm Hallen. Timer, der på nuværende tidspunkt er
reserveret Gjessø Skole.
Elevtalsstigningerne i vores eget skoledistrikt betyder, at Gjessø Skole indenfor det
kommende årti vil mangle 2-3 klasselokaler, da flere årgange vil bestå af to klasser. Vi
bliver en ”halvanden sporet skole”. Ved frigørelse af den gamle gymnastiksal,
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omklædningsrum og rekvisitlokale, kan Gjessø Skole få muligheder for at udnytte disse
arealer til undervisning.
I Gjessø Skoles gymnastiksal kan
springgymnastik ikke dyrkes på et ret højt
niveau (max 10 år) da der ikke er plads til
tilløb og andre gymnastiske udfoldelser.

Revideret overslag
I 2006 fik vi i samarbejde med Them Kommune udarbejdet et idéoplæg til et halbyggeri i
Gjessø fra Pluskontoret arkitekterne. Indholdet i materialet er vi fortsat meget interesseret i
at arbejde videre med.
Det har dog vist sig, at prisniveauet kan være væsentlig lavere end angivet i idéoplægget,
så vi har søgt at revidere prisoverslaget, og samtidig fastholde tankerne i oplægget, da vi
stadig mener, at det indfrier vores forventninger til en multihal på skolen. Det prisniveau vi
nu har, ligger på en halvering eller mindre i forhold til 2006. Dermed vil prisniveauet ligge
omkring kr. 8-9 mio. Vi har dog også set løsninger fra Dansk Halbyggeri på kr. 5,3 mio.
(bilag). Samtidig ved vi, at Linå Skole har bygget en hal til kr. 6 mio. Så prisniveauet for en
hal i Gjessø forventes at ligge mellem kr. 6-9 mio.

23-08-2011

Version 2

Side 7 af 30

Multihal til Gjessø Skole

Muligheder med en hal
Ved at have en ny skolehal vil lokalsamfundet få rigtig mange fordele:
-

-

Mulighed for tidssvarende idræt i skoleregi uden spildtid til transport
Have plads til at afvikle skolekoncerter
Have plads til at afvikle skolekomedier
Have plads til at afholde skolefester
Hallen vil øge interessen for motion og sundhed
De lokale foreninger vil have muligheder for at afvikle betydeligt flere aktiviteter med
et større antal børn og voksne, som dermed generelt højner sundheden i området
for alle aldre
Hallen i Gjessø vil frigive timer i de omkringliggende haller, som der lokalt vil være
stigende behov for i de kommende år

Hvis de hold vi (skole, GUF, seniorbadminton) har i dag skulle
flyttes til en ny hal ville det dække ca. 24 timer (med 3
badmintonbaner i ny hal). Derudover må der forventes en stor
tilgang indenfor flere idrætsgrene, så brugen af haltider vil hurtigt
vokse – f.eks. til gymnastikhold for lidt ældre børn (ca. 2 hold mere),
indendørs fodbold (i alt 10 – 12 hold), badminton, bordtennis. Den
nye hal vil altså hurtig blive booket op!
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Fakta og tal
Gjessø Skole

Gymnastiksalen:
Byggeår: 1959
Størrelse: 1 Badmintonbane
Elevantal: 157 (168 i 2009)
Antal børn: 89
Antal børn: 35
Antal børn: 69

Gjessø SFO
Gjessø Klub
Gjessø
børnehave
Gjessø
Medlemsantal: 507
Ungdomsforening 231 medlemmer dyrker indendørs idræt (162 Gjessø, 54 Them, 15
Bryrup)
Sportsgrene: Fodbold, Gymnastik, Aerobic, Dans, Løb, Badminton
Gjessø Senior
Medlemsantal: 128
Badminton
Sportsgrene: Badminton, Linedance, Stavgang, Cykling, Krolf

Det er ikke muligt for GUFs
fodboldafdeling, at få tider
til indendørs børnefodbold i
andre haller.

GUFs gymnastikafdeling tilbyder
børnehold fra 2-3 årsalderen og op til
9-10 års alderen.
Pga. den ringe plads er det umuligt at
tiltrække instruktører og børn til de
ældre hold. Gymnastikafdelingens
voksenhold vokser sig hurtigt for
store til den lille gymnastiksal.

Til gymnastiksalen i Gjessø er der kun ét
omklædningsrum – her må piger,
drenge, børn og voksne klæde om i
samme rum (eller på skift – hvilket giver
en masse spildtid). Der bliver af samme
grund sjældent taget bad.
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Motivering fra Lokalråd og foreninger
Gjessø Lokalråd
Danmark er et rigt og godt samfund. Mekanisering og udlicitering af de fysiske
arbejdsopgaver har dog gjort, at vi gradvis bruger vores krop mindre og mindre. Vores
levevis har afstedkommet en negativ udvikling rent fysisk, igennem de senere år er antallet
af overvægtige steget markant. Det er et område som har hele det politiske spekters
bevågenhed. Alle er klar over, hvor vigtigt det er for folkesundheden (og
samfundsøkonomien), at alle kommer i gang med at dyrke idræt eller motion.
Gjessø er kendetegnet ved et meget aktiv miljø omkring udendørsidræt. Boldbanerne
bliver benyttet flittigt, og GUF har i samarbejde med byens institutioner skabt et aktivitets
område nær skolen og klubhuset. Der er mange som gerne vil dyrke gymnastik,
badminton og andre indendørs aktiviteter, men her mangler de fysiske rammer.
I Gjessø har vi ikke kun problemet med en manglende hal, - hvis vi eller vores børn ønsker
at benytte eks. v Them hallen, melder der sig et transportproblem. I løbet af sommeren
stopper busdriften mellem Them og Gjessø!! Nogen som ikke kender de lokale
trafikforhold vil nok foreslå, at man tager cyklen, nu da det er fysisk aktivitet vi snakker om.
– Men ser vi bort fra alder og afstand er det stadigt et problem, selv som voksen, at det er
med meget blandede følelser, at man bevæger sig ad Rustrupvej på cykel. Skulle man
vælge retningen mod Silkeborg, giver den manglende cykelsti der, mindst lige så dårlig en
oplevelse, når man bevæger sig på cykel.
Et andet vægtigt argument for at styrke idrætsfaciliteterne i Gjessø er, at når vi kommer
med en forespørgsel om at bruge Them hallen, bliver vi ofte mødt med et skuldertræk. Der
er ingen tider – de udfylder selv dagen – så det er kun den gode vilje, som giver os
mulighed for at benytte hallen i et mindre omfang.
Vores vision er en hal, som dækker institutionerne og borgernes behov nu og i en årrække
fremover, også selvom udvidelsen af byen fortsætter. I anden række kommer ønsket om
at opfylde en anden vision, opførelsen af en bygning, hvor bæredygtighed og lavt
energiforbrug kunne være en af drivkræfterne i opførelsen.

Gjessø Ungdomsforening (GUF)
Idrætsforeningens formål er ”… gennem idrætsaktiviteter, kammeratligt samvær, andet
folkeligt og kulturelt arbejde at fremme sundheden og den enkeltes lyst til medlevelse og
medansvar, for derved at bidrage til et rigt og varieret fritidsliv for alle aldersgrupper i
Gjessø” (3).
Vi vil gerne tage et ansvar i lokalsamfundet – både sundhedsmæssigt og socialt - og for
alle aldersgrupper. Hvis vi skal leve op til det hele året, kræver det bedre indendørs
idrætsfaciliteter!
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GUF har en meget stor lokal opbakning. Vi har ca. 70 faste frivillige (trænere, instruktører,
udvalgsmedlemmer osv.) og derudover er der på årsbasis over 100 andre frivillige som
bidrager til enkeltarrangementer. I 2008 havde vi over 500 aktive medlemmer. Et kig ind i
fremtiden tyder ikke på stagnation – derimod må der forventes en tilflytning til Gjessø, som
vil få idrætsforeningen til at vokse.
Som idrætsforening ser vi store udfordringer i væksten i Gjessø. Det giver flere aktive og
det kræver flere frivillige. Vi tror på, at måden at tiltrække både frivillige og aktive på er at
tilbyde fornuftige fysiske faciliteter såvel indendørs som udendørs, og derudover at give
gode muligheder for socialt samvær i forbindelse med ”arbejdet”. Hvis vi kan fastholde det,
betyder det for Gjessø, at vi fortsat kan være med til at styrke et lokalsamfund med et godt
lokalmiljø, hvor trivsel og sundhed står i højsædet.
Hallen ville give os mange fordele og gode muligheder som f.eks. at:
- højne sundhedsniveauet generelt i Gjessø og omegn, da erfaringer viser, at mange
flere (børn som voksne) vil gå til idræt, hvis det tilbydes i lokalområdet, og ikke
kræver 6 – 15km kørsel i privatbil.
- undgå frustrationer og ekstra arbejde fra frivillige instruktører, fordi der aldrig er
plads nok.
- give mulighed for at især voksne/ældre kan dyrke idræt lokalt. De må i dag vige
pladsen for børnene.
- kunne tilbyde mangfoldighed med flere og anderledes idrætsgrene, således at også
børn eller voksne som ikke lige er til fodbold eller gymnastik, har en mulighed for at
dyrke lokal idræt (f.eks. volleyball og bordtennis)
- styrke det lokale engagement og initiativ gennem vort store korps af frivillige
hjælpere
- skabe liv og aktivitet i Gjessø året rundt, hvor vi kan supplere vores udendørs
aktiviteter, med indendørs aktiviteter som indendørs gadefodboldturneringer,
familiemotionsaftener osv.
- tage ansvar som idrætsforening og være medskaber af det sundhedsmæssige og
sociale netværk, som er uvurderligt for et lokalsamfund (fælles idræt,
arrangementer osv.) – også i vinterperioden.
Gjessø har tradition for forpligtende samarbejde mellem institutioner og foreninger. F.eks.
har vi i 1999 lavet en aktivitetsplads, hvor skolen, GUF og spejderne gik sammen og fik
lavet skovområde, legeplads, bålplads, sheltere, asfaltbane, beachvolleybane,
petanquebane m.m. Vi har forskellige ansvarsområder, men bruger alle områder fælles.
Det betyder, at arealerne kan bruges både formiddag (børnehave/vuggestue, skole),
eftermiddag (børnehave, sfo, klub, idrætsforeninger) og aften (idrætsforeninger, private).
Denne fælles udnyttelse af ressourcer (både økonomisk og timemæssigt) kan tages med
ind i halarbejdet, og styrke det fællesskab som allerede findes i Gjessø.

Gjessø Senior Badminton
Aktiviteterne er baserede på de muligheder som forefindes i Gjessø. Både badminton og
linedance er begrænsede af de faciliteter som forefindes til indendørsaktiviteter. I begge
tilfælde har faciliteter i omegnen været taget i brug. Det har dog vist sig, at afstandene til
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Hjøllund og Bryrup er for store til, at det er attraktivt for andre end lokalbeboerne der at
anvende disse, især fordi tiderne, der er tilgængelige, er på tidspunkter, der ikke kan
indpasses i dagligdagen. Der har også været tildelt tider i Sydbyhallen i Silkeborg, men det
har været tider om fredagen efter kl. 22.00, som ingen ville benytte.
Gymnastiksalen i Gjessø Skole er stærkt benyttet, og i samarbejde med GUF har det
været muligt at få tider mellem kl.18.00 og 23.00 på alle hverdage. Dette er absolut
tilfredsstillende bortset fra, at mange flere end der er plads til har ønsket at få tider. Salen
er ikke den bedst egnede til at spille badminton i, da salen har meget lidt plads udenfor
sidelinjerne og loftshøjden med nedhængende bomme tove mm. er for lav til, at spillet kan
foregå uden en for spillet uhensigtsmæssig tilpasset afvikling. Linedance kan kun afvikles
med begrænset deltagerantal pga. utilstrækkelig plads til denne aktivitet.
Det bør også tilføjes, at den stærke belægning af Gjessø Skoles gymnastiksal, uden de
nødvendige omklædningsfaciliteter medfører situationer i omklædningsrummet, hvor
brugere ved ankomst, bliver mødt af brugere der er færdige. Det siger sig selv, at voksne
mænd ikke synes det er særlig behageligt at skulle klæde om med småpiger, for ikke at
nævne det modsatte forhold i disse tider, hvor uterlighed ofte er genstand for offentlig
interesse. Der er mange situationer, hvor denne nødvendige ”sammenblanding” af brugere
af salen føler sig ubehagelig til mode.
Uden at det skal være en klagesang, er ovenstående en væsentlig hæmsko for afviklingen
af et godt og harmonisk idrætsliv i Gjessø. Ældre mennesker føler sig ofte generede af at
skulle deltage i idræt under disse forhold, og derfor fravælger de mod deres vilje, at
deltage i en sport, som de inderst inde gerne ville deltage i.
Det skønnes, at forbedrede forhold for vintersport nemt vil kunne fordoble deltagerantallet,
og desuden ville en forbedret mulighed for socialt samvær før og efter idræt være meget
faciliterende for det mentale velvære for de ældre borgere i Gjessø. F.eks. ville tre
badminton baner med 12 deltagere pr. time være en forbedring af alle forhold, som man
næppe kan forestille sig. Linedance ville samtidig kunne udvide deltagerantallet betydeligt
og være fri for begrænsninger.
Desuden kunne man forestille sig, at andre aktiviteter kunne tages op, så en bredere vifte
af aktiviteter kunne afvikles. Lokalsamfundet kunne hermed leve op til at give alle en
mulighed for at dyrke idræt efter lyst og behov.

Gjessø Grundejerforening
Gjessø Grundejerforenings hovedformål er at varetage Gjessø borgernes interesser. Dette
gøres bedst ved at støtte op omkring en multihal i Gjessø.
Gjessø har et meget aktivt foreningsliv, hvor sport, kultur, skole og foreninger m.m. er i en
rivende udvikling. Både børn og voksne i Gjessø trives tydeligvis med denne udvikling, og
man ser hvordan glæde og kreativitet vokser.
Netop derfor er det meget vigtigt, at der bliver sendt de rigtige signaler fra politisk hånd og
at der støttes op omkring denne udvikling. Gjessø har brug for nogle gode og tidssvarende
faciliteter i form af en multihal, således at børn og voksne kan udøve netop deres
interesse. Her tænker Gjessø Grunderejerforening både på skolens gymnastiktimer, emne
uger, indendørs fodbold, badminton, borgermøder og folkedans, ja det er kun fantasien
der sætter grænser.
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Undersøgelse i Gjessø
Pressemeddelelse 01.12.2009
Undersøgelse viser, at Gjessø borgere vil dyrke mere sport og køre mindre i bil, hvis byen
får sin egen hal.
Borgerne i Gjessø ville dyrke endnu mere indendørs sport, hvis der var adgang til en hal i
Gjessø. Samtidig ville hver husstand spare ca. 24 km bilkørsel hver uge til og fra haller i
nabobyer. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Aktionsgruppen for en multihal i
Gjessø gennemførte i efteråret.
- Vores undersøgelse viser, at der både er sundhedsmæssige og miljøvenlige argumenter
for at opføre en hal i Gjessø. Meget stærke argumenter, som jeg er sikker på, at det nye
byråd vil være lydhøre overfor, siger repræsentant for aktionsgruppen, Torben Sørensen.
I dag dyrker hver husstand i Gjessø 4,4 timers indendørssport om ugen i f.eks. Them
Hallen. I undersøgelsen svarer borgerne, at de ville dyrke endnu mere sport, hvis de
havde mulighed for at gøre det i Gjessø. I gennemsnit ønsker hver husstand at dyrke sport
i 7,7 timer om ugen.
- I dag er det svært for f.eks. fodboldhold fra Gjessø at få tider i nabobyernes haller, der i
forvejen er overbelagte. Derfor vil vi se flere aktive sportsudøvere, hvis vi har vores egen
hal, ligesom det vil være mere overkommeligt for mange at dyrke sport, når det ikke
kræver transport frem og tilbage, siger Torben Sørensen.
Undersøgelsen afslører, at hver husstand i Gjessø bruger ca. 50 minutter om ugen på
transport til og fra indendørs sportsfaciliteter svarende til ca. 24 km. 90 procent af
transporten foregår i bil med deraf følgende CO2-forurening.
- Sådan lidt populært sagt, at kan vi med en hal i Gjessø konvertere tid brugt i bilen til
mere fysisk aktivitet til gavn for borgernes sundhed og miljøet, konkludere Torben
Sørensen og tilføjer, at hvis hallen dertil bliver opført som et CO2-neutralt byggeri, vil
Silkeborg Kommune også kunne skærpe sin miljø-profil.
Opbakningen i Gjessø til at få bygget en hal er stor. Undersøgelsen viser, at borgerne
gerne bidrager med frivillig arbejdskraft til opførelsen. I gennemsnit vil hver husstand yde
hvad der svarer til seks weekenders arbejdskraft, hvilket alene med de indkomne svar har
en værdi af i alt 750.000 kr.
Undersøgelsens resultater har Aktionsgruppen for en multihal i Gjessø sendt videre til
Silkeborg Kommune og byrådet.
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Historik for en multihal
År
2003

Hvad sket
Visionær tegning til ombygning af skole
- Skoleinitiativ som forudsætter en ny gymnastikhal
- I stedet: Endnu et knopskud med tilbygning til SFO
Strategiplan i gl. Them Kommune
- Der skitseres en multihal med forskellige placeringer
- Debatmøde om udvikling med politisk deltagelse

2004

3 trins raket for institutionsudvikling
- Fælleserklæring: 1. børnehave, 2. multihal, 3. skole
Lokale drøftelser om evt. lethal
- Konklusion: Opfylder ikke skole- og idrætsbehov
Børnehave i tilknytning til skole
- Sammenbygges mhp. pædagogisk samarbejde
- Brev til borgmester om bedre idrætsfaciliteter
- Læserbrev om manglende idrætshal og skolelokaler

2005

2006

Kommunale skitser: multihal og skole
- 100 tkr. til skitseudarbejdelse
- Pluskontoret leverer flere forslag/priser til hal
1,5 mkr. til ’nye badefaciliteter’
- På budget 2007 (i den ny kommune)
- Møde med borgmester + administration
Planværksted for Gjessø udvikling
- Langtidsperspektiv med 20-40 år
- Gjessø får størrelse til 2 spor og evt. overbygning
- Kræver store arealer til baner, hal og skole

2007

Indsigelse vedr. kommuneplanændring
- Området ændres fra offentlig- til boliganvendelse
Besøg i Linå, der fik multihal i 2006
- En ¾ hal med alt udstyr til ca. 6 mio. kr.
Møder med lokale foreninger
- Fællesbrev til kommunen om multihal
- Foretrækker en offentlig løsning frem for selvejende
Idéliste til nye initiativer
- Bestyrelsen forsøger at gå nye veje

2008

2009
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Årsmøde med fokus på multihal
- Der bliver nedsat en aktionsgruppe med fokus på halbyggeriet
- Udarbejdelse og fremlæggelse af prospekt om halønske
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Bilag:
Sammenligning antal elever pr. badminton bane
Rapport over antal elever pr. badmintonbaner fordelt på skoledistrikter i Silkeborg
kommune.
Der er lavet en oversigt, som viser antallet af skoleelever for et skoledistrikt pr.
badmintonbane. Alle elevtal er valideret via skolernes hjemmeside. Dato for dette findes i
dataarket sidst i dokumentet.
Der er kun medregnet halkapacitet som bruges af de forskellige skoler, dvs. der er en del
haller i Silkeborg og f.eks. Sorring som ikke er medregnet, da disse ikke bruges til
skoleidræt. Det er muligt, at se hvilke haller der er medregnet, samt afstande til skolerne i
dataarket sidst i dokumentet.
De fleste oplysninger om halkapacitet er taget med udgangspunkt i Virklund-arbejdet, dog
er enkelte valideret ved telefoniske kontakt til skolerne, dette er påført under validering i
dataarket sidst i dokumentet.
Skoledistrikt
Voel
Gjern
Linå
Resenbro
Sjørslev
Vestre
Nordre
Ans
Grauballe
Frisholm
Fårvang
Bryrup
Funder
Dybkær
Skægkær
Langsø
Nørrevang
Thorning
Gødvad
Sejs
Sorring
Hvinningdal
Buskelund
Virklund
Balle
Kjellerup
23-08-2011

Antal
Elever
196
135
96
142
130
532
287
468
144
451
395
344
366
310
436
426
464
490
329
615
186
665
584
499
733
855

Antal Badmintonbaner Elever pr.
Badmintonbane
13
7
4
5
4
14
7
11
3
9
7
6
6
5
7
6
6
6
4
7
2
7
6
5
7
8
Version 2

15
19
24
28
33
38
41
43
48
50
56
57
61
62
62
71
77
82
82
88
93
95
97
100
105
107
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126
146
157

Kragelund
Vinderslev
Gjessø

1
1
1

126
146
157

Graf over fordelingen

Dataark. Tal som danner grundlag for beregningerne.
Skoledistri
Elev Ban Afsta
kt
tal
er
nd
Ans
Ans Skole
468
Ans Skolehal
5
0
Ans Hallen
6
0,8
Balle

Balleskolen
Balleskolens Hal

733
6

Balleskolens
gymnastiksal
Bryrup
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Bryrup Skole
Bryrup Skole
Bryrup Hallen

1

344
1
5

Version 2

Validering
Hjemmeside den 28/4 2009
Fra Virklund rapport
Fra Virklund rapport

Hjemmeside den 28/4 2009
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
Hjemmeside den 28/4 2009
0 Fra Virklund rapport
0,8 Fra Virklund rapport
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Buskelund Buskelundskolen
Buskelundskolens
Hal
Dybkær

Frisholm

Funder

Fårvang

Gjern

Gjessø

Grauballe

Gødvad

6

Dybkærskolen
Dybkærskolens Sal
1
Dybkærskolens Sal
2
Gødvad Hallen (6
Baner)

310

Frisholm Skole
Them hallen
Ny del af Them
Hallen
Frisholm Skolehal

451

Funder Skole
Funder hallen

366

Fårvang Skole
Fårvang Skole
Fårvang Hallen

395

Gjern Skole
Gjern Skole
Gjern kultur og
Idræt

135

Gjessø Skole
Gjessø Skole

157

Grauballe Skole
Grauballe Hallen

144

Gødvadskolen
Gødvadskolens sal

329

Gødvad Hallen (6
Baner)
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584

1
1
3

5
3

Hjemmeside den 28/4 2009
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
Hjemmeside den 28/4 2009
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
0,6 Fra Virklund rapport, Telefon kontakt
af IO (Kun 3 baner talt med da den
deles med Gødvad)
Hjemmeside den 28/4 2009
0,1 Fra Virklund rapport
0,1 Fra Virklund rapport

1

0 Fra Virklund rapport

6

Hjemmeside den 28/4 2009
0 Fra Virklund rapport

1
6

Hjemmeside den 28/4 2009
0 Fra Virklund rapport
0,3 Fra Virklund rapport

1
6

Hjemmeside den 28/4 2009
0 Fra Virklund rapport
0,2 Fra Virklund rapport

1

Hjemmeside den 28/4 2009
0 Fra Virklund rapport

3

Hjemmeside den 28/4 2009
0,2 Fra Virklund rapport

1
3

Version 2

Hjemmeside den 28/4 2009
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
1,2 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO (Kun 3 baner talt med da den
deles med Dybkær)
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Hvinningd
al

Kjellerup

Kragelund

Langsø

Linå

Nordre

Hvinningdalskolen

665

Hvinningdalhallen

6

Hvinningdalskolens
Hal

1

Kjellerup Skole
Kjellerup Skole
Kjellerup Hallen

855

Kragelund Skole
Kragelund Skole
hal

126

Langsøskolen
Langsøskolens Hal

426

Linå Skole
Linå Skole Hal
Nordre Skole
Nordre Skole hal

Resenbro

Sejs
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1

Hjemmeside den 28/4 2009
0 Ikke valideret

4
287
4
3

464

Resenbro Skole
Resenbro Hallen

142

Sejs Skole
Sejs Skole Hallen

615

Sejs Skole Hal

2
6

96

Nørrevangskolen
Nørrevangskolens
Hal
Nørrevangskolens
Sal 1
Nørrevangskolens
Sal 2

0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
0 Telefon kontakt af IO

Hjemmeside den 28/4 2009
0 Fra Virklund rapport
1,3 Fra Virklund rapport

6

Nordre skole Sal
Nord/vest m.m.
Nørrevang

Hjemmeside den 28/4 2009

4
1
1

5

6
1
Version 2

Hjemmeside den 28/4 2009
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
Hjemmeside den 28/4 2009
0 Fra Virklund rapport
Hjemmeside den 28/4 2009
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
0 Telefon kontakt af IO

Hjemmeside den 29/4 2009
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
Hjemmeside den 29/4 2009
0 Fra Virklund rapport
Hjemmeside den 29/4 2009
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
Side 18 af 30

Multihal til Gjessø Skole

af IO
Sjørslev

Skægkær

Sorring

Sjørslev Skole
Sjørslev Hallen

130

Skægkærskolen
Skægkærskolens
sal 1
Skægkærskolens
sal 1
Skægkær Hallen

436

Sorring Skole
Sorring Skole Hal

186

4

Thorning

Vestre

Thorning Skole
Thorning Skole
Thorning Hallen

490

Voel

23-08-2011

0 Fra Virklund rapport

5

0,4 Fra Virklund rapport

Vestre Skole
Vestre Skole Sal 1

532

1
5

1
1

Sydbyhallerne

Virklund

1

0

Vestre Skole Sal 2

Vinderslev

1

Hjemmeside den 29/4 2009
0 Fra Virklund rapport

2

Sorring Hallen (3
baner)

12

Vinderslev Skole
Vinderslev Skole

146

Virklund Skole
Virklund Hallen

499

Voel Skole
Voel Skole
Voel Hallen

196

Hjemmeside den 29/4 2009
0,8 Fra Virklund rapport, afstand ikke
valideret da adr. ikke kan findes.

1

5

1
12
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Hjemmeside den 29/4 2009
0,2 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
0,2 Fra Virklund rapport hallen er ikke
talt med p.g.a. økonomi Telefon
kontakt af IO
Hjemmeside den 29/4 2009
0 Fra Virklund rapport
0,2 Fra Virklund rapport
Hjemmeside den 29/4 2009
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
0 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
0,5 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
Hjemmeside den 29/4 2009
0 Fra Virklund rapport
Hjemmeside den 29/4 2009
0,2 Fra Virklund rapport Telefon kontakt
af IO
Hjemmeside den 29/4 2009
0 Fra Virklund rapport
1,1 Fra Virklund rapport
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Prisoverslag fra Dansk Halbyggeri
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Høringssvar til kommunalplanen fra skolebestyrelsen
Savner helhedsplan for arealerne ved Gjessø Skole
I skolebestyrelsen har vi med undren konstateret, at kommuneplanen ignorerer skolens
langsigtede behov for arealudvidelser, så vi får plads til bl.a. en CO2-neutral multihal,
boldbaner, skoleudvidelser o.l.
Gjessø Skole har ikke tidssvarende indendørs idrætsfaciliteter. Den gamle gymnastiksal
med kun et omklædningsrum og et bruserum lever ikke op til en moderne skoles
undervisning i idræt.
Det giver os især tre problemer:
1. Vores børn bliver kørt i bus til Them Hallen i idrætstimerne, hvis der da ellers er timer at
få, for Frisholm Skole har også et stort behov. Buskørslen går fra undervisningstiden, og
Gjessø-børn har derfor mindre tid til idræt, end børn på andre skoler.
2. I Them Hallen er der masser af plads til boldspil, men ikke tilstrækkelig adgang til
redskaber som nedspringsmadrasser, skumplinte og
trampoliner. Derfor får børnene ikke en varieret idrætsundervisning med bl.a.
redskabsgymnastik, som Undervisningsministeriets ellers kræver.
3. Undervisningsministeriet kræver også, at børn skal bevæge sig mindst 60 minutter om
dagen. Gjessø Skole og SFO sender børnene ud på legepladser og boldbaner, og det er
også udmærket. Men på råkolde og regnfulde vinterdage, kunne skole og SFO motivere
flere børn til bevægelse ved f.eks. at have plads til at arrangere en indendørs
forhindringsbane med gymnastikredskaber.
Igennem ti år har Gjessø Skole gjort opmærksom på problemerne. Først for den gamle
Them Kommune og nu Silkeborg Kommune. Men intet sker. Sammen med den gamle
Them Kommune har skolen tilmed fået udarbejdet arkitekttegninger af, hvor en multihal på
størrelse med fire badmintonbaner kan placeres i forhold til skolen.
Både idrætsforeninger og lokalråd bakker skolen 100 procent op i ønsket om at få bygget
en CO2-neutral multihal, der som et større 0-energibyggeri med stor sandsynlighed kan
finde støtte hos både diverse fonde og vidensmiljøer. Og kommunen kunne godt bruge et
miljørigtigt byggeprojekt for at vise sin klimaansvarlighed.
Gjessø er en attraktiv by, der er vokset kolossalt i de seneste år. Vores velfungerende
skole er med til at tiltrække børnefamilier, for forældre vil gerne have deres børn til at gå
på en skole som Gjessø Skole. Indskolingen ligefrem bugner med børn. Behovet for mere
tidssvarende idrætsfaciliteter - og gerne en CO2-neutral hal, der kan profilere kommunen
som klimaansvarlig - har derfor aldrig været større.
Vi ønsker derfor, at kommuneplanen for de offentlige arealer omkring Gjessø Skole
afspejler en helheds- og perspektivløsning, hvor en multihal indgår sammen med plads til
fremtidige udvidelser af skole, børnehave og idrætsanlæg.
Skolebestyrelsen v/ Gjessø Skole.
23-08-2011
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Spørgeskemaundersøgelse

1. Analyse af
Borgerundersøgelse
Multihal Gjessø Skole
1.12.2009

Spg. 1: Hvor mange er I i
husstanden?
Spg. 1: Hvor mange er I i hus standen?
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Gennemsnit: 3,9 personer

7
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Spg. 2: Hvor mange i
husstanden er aktive
sportsudøvere?
Spg. 2: Hvor m ange i husstanden er aktive sportsudøvere?
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Spg. 3: Set over en sæson,
hvor mange i husstanden er
aktive sportsudøvere i en hal?
Spg. 3: Set over en sæson, hvor mange i husstanden er aktive sportsudøvere i en hal?
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Spg. 4: I op til hvor mange timer
om ugen dyrker hele husstanden
sport i en almindelig sportshal?
Spg. 4: I op til hvor mange timer om ugen dyrker hele huss tanden sport i en almindelig s portshal?
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Gennemsnit: 4,4 timer

Spg. 5: I op til hvor mange timer om ugen ville
husstanden flytte sportsaktiviteter til en hal i
Gjessø, hvis det var muligt?
Spg. 5: I op til hvor mange timer om ugen ville huss tanden flytte sports aktiviteter til en hal i Gjes sø, hvis det var muligt?
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Gennems nit: 4,9 timer
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Spg. 6: I op til hvor mange ekstra timer om
ugen ville husstanden bruge på indendørs sport,
hvis vi havde en hal i Gjessø?
Spg. 6: I op til hvor mange ekstra timer om ugen ville husstanden bruge på indendørs s port, hvis vi havde en hal i Gjess ø?
40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
0

2

4

6

8

10

10+
Gennems nit: 4,6 timer

Spg. 7: Hvilke indendørs
sportsgrene dyrker I nu?
Spg. 7: Hvilke indendørs sportsgrene dyrker I nu?
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Spg. 8: Hvilke sportsgrene ville I
dyrker i en ny hal i Gjessø, hvis
det udbydes?
Spg. 8: Hvilke sports grene ville I dyrker i en ny hal i Gjess ø, hvis det udbydes?
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Spg. 9: I op til hvor mange minutter
bruger I i gennemsnit om ugen på
transport til og fra indendørs sport?
Spg. 9: I op til hvor mange minutter bruger I i gennems nit om ugen på trans port til og fra indendørs sport?
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Spg. 10: I op til hvor mange kilometer
kører I i alt i gennemsnit om ugen for at
dyrke indendørs sport?
Spg. 10: I op til hvor mange kilometer kører I i alt i gennemsnit om ugen for at dyrke indendørs sport?
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Spg. 11: Hvad er Jeres
typiske transportform når I
skal i hallen?
Spg. 11: Hvad er Jeres typis ke transportform når I skal i hallen?
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Spg. 12: I op til hvor mange dage vil
husstanden være interesseret i at
bidrage med arbejdskraft ved
etableringen af en ny hal i Gjessø?
Spg. 12: I op til hvor mange dage vil husstanden være inte resseret i at bidrage med arbejdskraft
ved etable ringen af en ny hal i Gjessø?
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- Som faglært arbejds kraft

Kommentarer
(Ballet/Tennis/Showdance) Deltag i vælgermøder og spørg til politikernes holdning til en hal i Gjessø
Få vist politikerne at vores børn er meget begrænsede i deres fysiske udfoldelse. De kan ikke spille
indendørs fodbold, Håndbold og lign. Faktisk er salen for lille til at hele mor/barn holdet kan være
der. Måske man skulle invitere nogle politikere ud og se hvor lidt plads der er når et gymnastikhold
er i gang
To fluer med et smæk da hallen kan blive opholdssted for vores unge mennesker, da der i dag ikke er
ungdomshus eller lign. Jeg husker selv hyggen ved at sidde i cafeteriet og se "Dollars" sammen
med en masse andre efter endt badminton. Der blev også spillet kort og "kærestet rundt". Det vil
være fedt at den kommende store teenagegruppe i Gjessø havde et dagligt mødested efter sport.
I dag er der ingen chance for dette, da det foregår i mange andre forskellige klubber.
Ja, vi har jo ikke mulighed med bus til Them efter den er lavet om.
Demonstration lørdag form. I Silkeborg med bannere. Løbe/gåtur med T-shirt med vores budskab på i
Silkeborg Midtby. Inviter politikere til Skolens jubilæum
Busreklame med Multihal. Lav en model af hallen, og vis politikerne. Undersøg sponsorer som supl.
Til arbejdskraft
Husk at sætte resultatet i Midtjyllands Avis

23-08-2011

Version 2

Side 28 af 30

Multihal til Gjessø Skole

Kildefortegnelse:
1. Sundhed og trivsel: Silkeborg Kommunes sundhedspolitik.
2. Silkeborg Kommunes Landdistriktspolitik 2008-2013.
3. Formålsparagraf: Gjessø Ungdomsforening (GUF)
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