
Forretningsudvalgsmøde 

Dato: 12-12-2019, i VKI 

Deltagere: 

Gitte Sanggaard (GS)  

Torben Møller (TM) 

Henrik Søborg (HS)  

Brian Vinther-Madsen (BVM)  

Jørn Dyhrberg Hansen (JDH) 

Suppleanter: 

Kenneth Bakke (KB) ikke til stede 

Lars Gjerlufsen (LG)  

1) Godkendelse af igangsætning af projekt ”kunstgræsbane”: 
 Placeringen af den nye kunstgræsbane er besluttet til ”Højbanen”. 
 Det er anbefalet af Vig Festivalen at der etableres en sti ned imod tennisanlægget for enden af 

kunststofbanen, da dette vil være den eneste adgang til ”Ungecampen” på festivalen. 
 Da FKO har efterkommet et ønske fra VF om placeringen af banen, vil VF delvist finansiere hegnet 

omkring banen. 
 Det anbefales at der plantes et læhegn på sydsiden af banen. Dette er på ”Prebens jord, og altså ikke 

på kommunens jord. Jesper Hagelund har kontakten til Preben mht. godkendelse og betingelser for 
plantningen af træer. FKO finansierer beplantningen. 

 Der etableres et nyt lysanlæg og dette sker i et samarbejde imellem Kommune, SEAS og FKO. TM har 
kontakt til SEAS og Kommune. 

 Projektgennemførselen er tilbudt til 250K, og dette blev godkendt at opstarte projektet ved dagens 
møde. Dertil kommer div udgifter til VVM, jordprøver, etc. 

 Det er vigtigt at projektets betaling sker som rater undervejs i forløbet. Dette tilsikrer at FKO ikke 
kommer til at betale det fulde beløb hvis der , mod forventning, skulle opstå en situation hvor 
projektet ikke kan gennemføres. 

 TM tager kontakt til Rune for at få en skriftlig aftale om brugsrettighederne over banen. Varigheden 
skal være mindst 10 år. Det er ligeledes vigtig at få beskrevet betingelserne for reetablering hvis 
banen skal nedlægges. 

 Der skal dannes en ny forening som tager sig af driften af kunstgræsbanen, og som skal være 
momsregistreret. 

 Vedtægterne blev gennemgået og generelt godkendt, dog med enkelte rettelser. TM fremsender et 
revideret oplæg som FOU skal godkende efterfølgende på mail.  

 Der skal nedsættes en styregruppe som skal facilitere projektforløbet under etablering af 
”Kunstgræsbanen”. Denne gruppe består af: 

 Torben Møller 
 Peder Jørgensen 
 Jesper Hagelund 
 Jørn D. Hansen 

 
Ref: JDH 


