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Hvad skal der ske i 2022?

Kan vi bruge udeområderne? 

Byggeriet opstartes med at nedrive dele af hallens eksisterende arealer 
og Sneglehuset. Herefter igangsættes opbygning, pælefundering, 
opførsel af børnehus, multisal og madhus samt depot og renovering af 
gymnastiksalens omklædningsfaciliteter.

Boldbanerne længst nede samt det nye område med padeltennis
og multibane vil være tilgængelig i hele byggeperioden. 

Kan vi bruge Molshallen og 
gymnastiksalen?

Gymnastiksalen vil være tilgængelig i byggeperioden. Det gælder også 
dele af halskibet. 



Hvad sker der med sommerfesten 
og Molsløbet i 2022? 

Kan vi stadig dyrke idræt i regi af IF 
Mols?

Vi forventer, at der bliver holdt sommerfest og Molsløb, hvis det 
praktisk kan lade sig gøre sideløbende med byggeriet.

Ja, IF Mols fortsætter med de mange idrætsaktiviteter i 
byggeperioden. Aktiviteterne i hallen tilpasses de muligheder, der er 
undervejs i byggeprocessen. Vi gør, hvad vi kan for at holde fast i et 
aktivt IF Mols i hele byggeperioden – så kom glad. 

Hvad er planerne for skolens 
idrætsundervisning?

Skolen er lige nu ved at planlægge afvikling af idrætsundervisningen i 
byggeperioden. Der kigges bl.a. på at flytte en del af undervisningen til den tid på 
året, hvor man kan være udendørs. 



Hvad sker der med dagplejens 
lokaler i den periode, hvor der 
bygges – og bagefter?

Hvordan løses børnehusets 
pladsproblemer indtil det nye hus 
står klart?

Dagplejens og børnehavens  barak, Sneglehuset, fjernes, dagplejen er 
flyttet til lokaler på skolen, og det undersøges, om der er andre, bedre 
egnede lokaler. I det nye børnehus etableres en stue til dagplejen. Den 
kan bruges af andre – fx mødregrupper, sundhedsplejerske eller til 
møder – de dage, hvor dagplejen ikke bruger stuen.  

Den største bekymring omkring forsinkelsen har været børnehuset og de 
pladsproblemer, der er i børnehuset. Der er nu opsat en larvu på 
legepladsen, og det er håbet at den, kombineret med brug af faciliteter på 
Molsskolen og i Molshallen, gør det muligt for børnehuset at klare sig 
igennem, indtil byggeriet står klart. Dette diskuteres løbende i 
forældrebestyrelsen og med personalet.    

Hvad skal der ske med det gamle 
børnehus, når det nye står klar til 
brug?

Det forventes fjernet. Børnehuset er ved at være udtjent, og bevillingerne til 
projektet er også givet ud fra en tanke om, at vi skal erstatte udtjente og mindre 
funktionelle kvadratmeter med kvadratmeter, der kan bruges af flere og til mere 
forskelligartede formål. Syddjurs Kommune ejer grunden, og er derfor dem, der 
bestemmer, hvad der skal ske med området, når børnehuset er væk. 



Hvor meget kommer det til at 
larme – og hvornår?

Hvor går jeg hen med spørgsmål og 
kommentarer til byggeriet? 

Der vil være aktivitet på byggepladsen kl. 06.30-17.00. Der 
vil i perioder være mere støj end ellers særligt ved 
nedrivning, pælefundering samt gennemboringer i beton.  

Heidi Scott Lundby og Martin Kroer Søgaard fra Syddjurs Kommune 
og Christine Vistoft fra Mols i Udvikling/IF Mols er med i den 
projektgruppe, der står for opførelse af huset. Så de er de sande 
eksperter. Du er også altid velkommen til at kontakte 
Ejendomsfondens bestyrelse. Kontaktinformationer kan findes på 
Mols i Udviklings hjemmeside.

Hvad sker der med Molshallen? –
det er jo en selvejende hal

Det er planen, at Molshallen fusionerer ind i Ejendomsfonden Knudepunktet 
Mols så snart de sidste godkendelser er på plads. Forarbejdet er gjort for at 
det bliver muligt. 
Molshallen modtager i dag et tilskud fra kommunen. Dette tilpasses den nye 
situation, når byggeriet står færdigt. 



Hvordan får man driften 
til at hænge sammen?

Hvordan skal Molsværket 
organiseres?

En mindre gruppe sidder lige nu og kigger på driftsbudgetter. I drift indgår alt fra 
lønninger til indkøb af rengøringsartikler og forsikringer. Vi bruger erfaringer fra 
kommunen og fra Molshallen til at estimere driften, og der kigges på, hvordan vi i 
fællesskab (fx foreninger, menighedsråd og kommune) kan få driften til at hænge 
fornuftigt sammen. Vi forventer, at have en grad af indtægtsdækket virksomhed for at 
få et solidt driftsbudget. Omvendt er det vigtigt, at der er god plads til de ”faste” 
brugere. Vi forsøger, at være forsigtige i vores driftsestimater, så vi ikke får for mange 
ubehagelige overraskelser.  

Der skal etableres en Brugerforening, som er ansvarlig for den daglige drift. 
Ejendomsfonden lejer så huset ud til Brugerforeningen, som lidt populært sørger 
for liv i huset. Brugerforeningens bestyrelse forventes at blive udpeget af 
Borgerforeningen Mols, Syddjurs Kommune og af den årlige generalforsamling, 
hvor brugerne er repræsenteret. En mindre gruppe arbejder lige nu på at få 
detaljerne på plads, så Brugerforeningen kan blive sat i søen. 

Og skal der ansættes folk?  

Det skal der naturligvis. Det er håbet, at Fritz Kofod kan fortsætte som en form for 
interim-halbestyrer, indtil vi begynder at få bemandingen på plads. Lønudgiften er 
en af de største poster i driftsbudgettet, hvorfor vi skal tænke os godt om. 
Omvendt kan vi jo ikke have et hus uden personale! Vi håber, at et frivilligkorps 
også vil være med til at bemande huset, fx  ved større arrangementer og i 
ydertimerne. 



Er der fokus på bæredygtighed i 
forbindelse med byggeriet?

Bliver det muligt at lade elbilen op, mens 
man træner eller lytter til opera?

Alle brugerne deler kvm i stedet for at have ‘egne’ kvm:
Lavt energiforbrug og høj isoleringsværdi jf. bygningsreglementet krav 
og anvisninger.
Der etableres solceller på bygningen.
Området klimasikres. 

Ja, der installeres i første omgang to ladestandere, som kan 
bruges til at lave elbilen op, mens man besøger huset. 

Hvorfor er der så få lokale 
håndværkere repræsenteret blandt 
entreprenørerne?

Det har været vigtigt for styregruppen at invitere de lokale håndværkere i 
Syddjurs og Norddjurs til at byde på projektet, og projektet blev derfor udbudt i 
mindre entrepriser (fagentrepriser) første gang. Ved andet udbud blev valgt lidt 
større entrepriser (fx råhus der indeholder både byggeplads, grave- og 
murerarbejde). De lokale håndværkere er blevet indbudt til licitation begge 
gange, men de fleste har takket ”nej tak” – ofte fordi ordrebøgerne var fulde, 
eller fordi projektet var for stor en mundfuld.
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Følg med på Mols i Udviklings 
hjemmeside og Facebookside. 
Her poster vi løbende nye 
informationer. 

Du er også altid velkommen til 
at henvende dig til formand for 
projektgruppen Heidi Scott 
Lundby, Ejendomme, Syddjurs 
Kommune, på hslu@syddjurs.dk 
eller på 6120 3841.


