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Referat af møde i styregruppen 22. juni 2015. 
 
Deltagere: Jacob Bonde, Kasper Ejsing Olesen, Klavs Lauridsen, Lars Ole 
Valsø, Ole Mensbo, Peter Hermansen, Poul Erik Grønfeldt, Sisi Eibye, Allan 
Sjørslev, Sevda Seferovic 
 

1. Præsentations af forslag til dispositionsplan. (Ole) 
 

Arbejdsgruppens gennemgang: 

I forhold til de prioriteringer, ønsker og den økonomiske ramme, har        
arbejdsgruppen udarbejdet et par forskellige løsningsmodeller: 
 
Det løsningsforslag, der er fundet frem til har førsteprioritet, således         
etablering af et motionscenter, som skal være FULDT funktionsdygtig fra 
dage 1.  
 
Man ønsker at etablerer en bygning i 2 etager, af 300 m

2
 i en etage. Et    

motionscenter på 1. sal inkl. toiletter, et holdrum på 75 m
2
 og et spinnings-

lokale på 75 m
2
 samt etablering af et uindrettet areal på 150 m

2
. Det uind-

rettede lokale på 150 m
2
 kan indtænkes til fælles faciliteter som: cafeteria, 

bibliotek eller noget hele tredje.  
 
I forbindelse med udbudsmaterielet, ønsker man et råt rum til det uindrettede 
lokale, at man således kan etablerer lige præcises hvad man ønsker, uden 
at skulle indrette sig efter lokalet.  
 
Principielt kan man komme i gang med projektet uden, at skulle vente på 
skole overbygningen, idet forslaget er i henhold til donationen.  
 
Tanken bag fælles ankomst er, at indgangen skal udbygges i forbindelse 
med skolebygningen ved, at man af fælles indgang kan gå ind til skolen, 
motionscenter, evt. bibliotek mm. Fællesarealet er kernen som helhed for de 
forskellige funktioner. 
 
Fællesarealet ønsker man placeret inden for indgangspartiet på skolen, så-
ledes at man integrerer skolebygningen, den nye parkeringsplads og      
Langeskov Park som en slags velkomst når elever, lærere og andre borgere 
ankommer.  Den overordnede vision er, at indgangspartiet skal bygges som 
et samlingspunkt, således at det bliver et fællesskab i forhold til de          
funktioner man ønsker at benytte. 
 
Der vil være mulighed for, at bygge ovenpå. Fundament af vægge og andet 
tilhørende vil etableres således, at man på et senere tidpunkt kan lave en 
overbygning.  
 
Ønsket om udsigts terrasse kan ikke imødekommes i forhold til dette      
udarbejdede forslag.  
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Der var efterfølgende drøftelse af dispositionsplanen. Men mente ikke, at 
forslaget for dispositionsplanen var samlende eller visionært i forhold til hvad 
man ønskede for et år siden. Forslaget for dispositionsplanen er godt nok 
indenfor øvre beløbsramme. Men det er samtidig vigtigt, at man burde gøre 
en ekstra indsats for at skaffe flere penge hjem til projektet  
 
Styregruppen drøftede muligheden for at søge fonde (Lokale og Anlægs-
fonden, Ole Kirks Fond mm) eller evt. involverer erhvervslivet (Martin, 
KRUSE, Jens Haugaard mm) i Langeskov for, at opnå en større økonomisk 
støtte samt muligheden for, at gør brug af midlerne fra skolens overbygning. 
 
Der var enighed i at gøre et forsøge at søge penge fra diverse fonde til   
udvidelse af de fysiske og økonomiske rammer. 
 
Et eksempel: 
 
Etablering af 900 m

2
, hvor af motionscenter er 400 m

2
 * 5.000 kr. = 2 mio. kr. 

tillagt uforudsete omkostninger + elevator. 500 m
2
 uindrettet lokale          

(science, bibliotek mm). Pænt indgangsparti (synligt glashus) på  
1 til 2 mio. kr. Forslaget her har en større økonomisk ramme for projektet 
end de 6,5 mio. kr., hvor meningen er, at resten af de midler findes via. lokal 
finansiering og fonde. 
 
Således økonomien for projektet bliver under 10 mio. kr.  
 
 

2. Gennemgang af udgiftsposter i økonomisk overslag. (Ole)  
 
Den samlede økonomiske ramme for projektet er på godt 6,5 mio. kr.  
Hvor der fragår ca. 650.000 kr. i omkostninger.  
 
Arbejdsgruppen har været i tvivl ang. elevator. Tidligere har der været bevil-
liget elevator til idrætsforeningen, hvilket har tildeles været et ønske af    
brugerne. Elevatoren kan ikke indgå i projektet, idet det koster 600.000 kr.  
 
10 % skal bruges på uforudsete omkostninger, som svare til en halv million.  
 
Ved udbud, skal de forslag som kommer ind evt. tilpasses, idet forslagene 
kan ændres med tiden, derfor har man afsat 200.000 kr., dvs. at man har 4,7 
mio. kr. tilbage, at bygge for.  
 
Man har foretaget 4 jordgrundsundersøgelser. Analyseresultaterne af de 
tekniske undersøgelser viste, at der ikke var noget forurening. Således at 
man kan placere bygningen hvor man ønsker den. Muldjord skal fjernes, 
som kan sædvanligvis gennemføres uden større omkostninger. 
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3. Tidsplan (Ole) 
 

Hvis man ønsker Langeskov Park etableret i 2016 skal man ikke forvente, at 
gøre brug af skolepengene, idet de penge først bliver bevilliget i 2017/2018.  
 
Det er ikke muligt, at søge fonde eller de penge der ligger til skolebyggeriet 
Hvis den nuværende tidsplan skal overholdes. Man skal gøre nærmere  
tanker om tid og proces hvis man gerne vil opnå synergi samt de øvrige  
visioner. 
 
Man kan evt. udskyde projektet således, at der bliver nok tid til at søge nogle 
midler.  
 
Hvis det fysiske arbejde skal påbegyndes senest 1. april 2016. Skal der 
sideløbende udarbejdes materiale i form af arkitekter, skitseforslag,         
evaluering, og samt et tilrettet projektforslag kort tid efter sommerferien. 
Entreprenøren skal bruge en måned til at regne på projektforslaget. 
 
Tidsmæssigt kan det ikke lade sig gør, at have et byggeri klare i forhold til 
det materiale der er udarbejdet.  
 
Peter Hermansen tilbyder at hans arkitekt tegner et skitseforslag i            
samarbejde med arbejdsgruppen.  
 
Styregruppen er enig om, at få udarbejdet skitseforslag fra arkitekten i   
samarbejde med arbejdsgruppen. 
 
Næste møde bliver afholdt den 25. juni 2015, kl. 8:00. Et møde mellem   
arkitekten, Peter Hermansen og arbejdsgruppen angående skitsetegninger 
af projektet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

**Motionscenter 

 

Indgang/glashus 

2. etager 

**Udhus 
Auditorium /Science 

mm. 

*Skolens tilbygning 

Budget ca. 10 mio. kr.  

*Det er vigtigt at være opmærksom på 
flugtveje fra hjemkundskabslokale og 
hallerne, der skal sikres den kortest 
mulig udgang i to retninger. 

** Etablering af ny 
flugtveje 
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4. Gennemgang af prioriterede ønsker i Langeskov Park blandt på 

baggrund af tidligere tilbagemeldinger fra foreninger.          
(Medtages pga. spørgsmålet om fælles kantine). Bilag ved-
lægges. 

 
Der er stemning i styregruppen om, at foretage en brugerundersøgelse hvor-
ledes LIF vil gøre brug af fælles cafeteria.  
 
 

5. Evt. 
 

Mødet slut kl. 20:50. 
 

6. Næste møde. 
 
Næste møde afholdes den 10. august 2015, kl. 20:00 i hallens cafeteria. Et 
møde mellem arbejdsgruppen og styregruppen, hvor der gives en status og 
drøftelse af det udførte arbejde med tilvejebringelse af skitsetegninger.  
 
 
 
 


