
Folkeoplysningsudvalget og Sundhed og Bæredygtig Udvikling afsatte i november-
december måned 2010 en pulje på kr. 800.000 til etablering af Multibaner, med det formål  
at skabe positive samlingssteder i lokalområderne med fokus på fysisk aktivitet. I 2009 gen-
nemførte kommunen et lignende projekt, og lokalt har der været stor begejstring for de mul-
tibaner, der blev etableret i den forbindelse.  

For dem som ikke ved det, så fastlægger Folkeoplysningsudvalget principperne for kommu-
nens fritidspolitik og tager stilling til, om foreninger lever op til folkeoplysningslovens betin-
gelser og dermed er berettiget til kommunale tilskud. Udvalget beslutter, hvordan kommu-
nens tilskud til det folkeoplysende arbejde skal fordeles og er høringspart i beslutninger, der 
vedrører kommunens foreningsliv. Folkeoplysningsudvalget har 17 medlemmer - 7 byrådspo-
litikere og 10 repræsentanter for kommunens foreninger.  

Foreninger, samråd, borgerforeninger, borgergrupper eller lignende almennyttige grupper 
kunne søge puljen om støtte til etablering af multibane i deres lokalområde. Ansøgningskrite-
rierne var følgende: 
• Banerne skulle placeres frit tilgængeligt og være åben for alle.  
• Banerne skulle være multifunktionelle 
• Banerne skulle etableres med sociale opholdsmuligheder i umiddelbar sammenhæng 

med aktivitetsarealerne.  
• De omkringliggende arealer skulle inddrages i projektet.   
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Støtte til etablering af multibane 

En Multibane kan have mange størrelser og 
funktioner, og underlaget kan være græs, 
kunstgræs, asfalt, fliser og forskellige former 
for kunstbelægninger. Afhængig af det valgte 
underlag kan banen anvendes til forskellige 
boldspil, skateboards, rulleskøjter etc. Banen 
er forsynet med mål i begge ender og er ind-
hegnet med bander.   

Multibanen 
til venstre er 
fra Steners 
Naturlege-
pladser, som  
vores ansøg-
ning er ba-
seret på. 
Multibanen 
foroven er 
en noget dy-
rere udgave. 
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• Driften skulle sikres lokalt, og skulle opretholdes i mindst 10 år.  
• Banerne skulle styres af en brugerstyrelse.  

Vokslev Friskole, Vokslev Idrætsforening og Vokslev Samråd gik i samarbejde omkring en an-
søgning. En gruppe fra Friskolen bestående af Gitte Therkildsen, Jeanette Pedersen og Jean 
Bredfort lavede hele forarbejdet, indhentede tilbud, lavede projektbeskrivelse og udarbejdede 
budget– og finansieringsplan. Vokslev Samråd lagde blot navn til ansøgningen.  

Gruppen fik oplyst, at hvis projektet kom i betragtning, ville kommunen finansiere 1/3 af ud-
gifterne, Lokale– og Anlægsfonden ligeledes 1/3, således at vi kun selv skulle finde den sidste 
1/3. Der blev udarbejdet et budget på kr. 315.000. Her udover skulle Friskolen og Idrætsfor-
eningen selv udføre det nødvendige jordarbejde. Der blev derfor ansøgt om kr. 105.000.  

Ansøgningen bestod af en 12 x 24 m multibane med kunstgræs, 2 mål til fodbold og hånd-
bold, 2 minimål til hockey, 2 basketballkurve, net til volleyball/tennis og 3,50 m høje af-
skærmningsnet ved enderne.  

Placeringen blev angivet til at være mellem idrætsklubbens opvisningsbane og parkerings-
pladserne ved klubhuset.    

Der blev indleveret 25 ansøgninger. D. 25. maj blev der på et udvalgsmøde givet kr. 825.000 
i samlet tilsagn til 11 ansøgere.  Vokslev Samråd fik kr. 100.000.  

Vi har efterfølgende søgt Lokale– og Anlægsfonden om kr. 100.000, men har endnu ikke få 
svar tilbage herom. Støtteforeningen for Vokslev Friskole har givet tilsagn om kr. 20.000. 
Vokslev Idrætsforening og Vokslev Samråd har hver givet tilsagn om kr. 10.000. Så der skal 
altså skaffes kr. 75.000 fra anden side. Dette lyder ikke som en hel umulig opgave.     

Infotavle om jævnstrømsgeneratoren  

Fonden for Spare- og Laanekassen ved Danske Bank i Nibe har tildelt Huul Møllelaug 
op til kr. 1.500 til en informationstavle om jævnstrømsgeneratoren.  

Jævnstrømsgeneratoren og den tilhørende styretavle blev jo nænsomt restaureret af smede-
ne i Håndværkerhuset i Aalborg i 2009. Efter restaureringen blev jævnstrømsgeneratoren 
pakket omhyggeligt ned, og meningen var at den først skulle frem i dagens lys igen, når møl-
lebygningen engang var færdigrestaureret.  

Imidlertid synes bestyrelsen i møllelauget at det var synd, at de besøgende ikke fik lejlighed 
til at se det fine resultat, så generatoren og tavlen blev atter monteret i møllen sidste efterår. 

Nu er der altså også penge til at fortælle de besøgende om, hvorfor Huul Mølle i sin tid fik in-
stalleret generator, hvad den blev brugt til, og hvem der har lavet den fine restaurering.  

HUUL 
MØLLE 
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Huul Mølledam  

Nu er den del af Kultur– og Naturstien, der omfatter mølledammen og faunapassagen, 95 % 
færdig. Tilbage mangler der kun at blive monteret bænke ude på diget og plantet åkander i 
den inderste mølledam.  

Projektet bliver officielt indviet lørdag d. 1. oktober 2010 af rådmand Thomas Kastrup-Larsen 
og rådmand Mariann Nørgaard. Meget mere herom i næste nummer af VokslevBladet.  

Området bliver flittigt besøgt. På billedet herover står der nogle børn og betragter det stille 
vand nede ved Huulmøllevej, mens en motoriseret kørestolsbruger er på vej op langs stry-
get. Nogle flytter ligefrem ind i området permanent. Nedenunder ses således tusindvis af ha-
letudser, der klumper sig sammen i det lave varme vand. Al det mørke er haletudser.  
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