
Møde med Morten Christensen, Hedensted Kommune Torsdag d. 19/5 2016 kl. 16.30 ved hallen. 
Deltagere: 
Morten Christense, Christian Rasmussen, Allan Pedersen, Henrik Krogsgaard, Hans Frederik Pedersen og 
Flemming Fredskilde. 
 
Der blev indtegnet på kort hvor de ønskede bygninger skal ligge på matriklen. 
1. Udvidelse af motionslokale mod p-plads langs Flyvervænget. 
2. Udvidelse med klublokale til bla. Rårup GIF mod p-plads 
3. Etablering af ny hovedindgang til hallen mellem Motionslokale og Klublokale. 

 4. Etablering af ny kultur- og Fritidshus mod p-plads og lille fodboldbanebane (en del af fodboldbanen inddrages). 
5. Etablering af ny p-plads med skråparkering på lille fodboldbane langs Kirkedalsvej. 
 
Morten Christensen tager skitsetegning med til byggeafdelingen for at høre deres umidbare reaktion og giver 
tilbagemelding snarest. 
 
Ejerforhold hallen: Selvejende institution bygget på ejet grund. 
Fodboldbane: kommunalt eje, men Kommunen er villig til at afgive ønsket areal mod at vi selv afholder udgifter til 
opdeling af matrikel ved byggeri. De brugende foreninger af fodboldbanen (Rårup GIF og skolen) skal skrifteligt 
give tilsagn om at afgive pladsen, samt at man ikke vil kræve et erstatningsareal.  
 
Vi kan benytte medarbejdere i byggesagsafdelingen mm under projektet. 
 
Forslag om at indrage Susanne Ernst fra Hedensted Kommune omkring at søge midler til opstart af projekt. Allan 
Pedersen tager kontakt til Susanne Ernst. 
 
Fondraiser fra Hedensted Kommune kan også kontaktes. 
 
 
 
 
 
 
Nedenstående er sendt til Morten Christensen, Hedensted Kommune 16/5-2016  
 
Hej Morten   
Jeg er fra Allan Pedersen blevet orienteret om, at Du vil deltage i vores møde på Torsdag kl. 16.30 i Rårup Hallen. 
Emne: Rårup Hallens Kultur og Fritidshus.  
Sammenlægning af Rårup hallen og Rårup Sognegård. 
Nye lokaler på adressen Kirkedalsvej 53 (Rårup Hallen)   
  
Det som vi håber at du kan hjælpe med at belyse er: 
Hvordan er ejerskabet omkring hallen 
Hvordan er ejerskabet omkring nærliggende fodboldbane 
Hvad er mulighederne/regler  for at udbygge mod Kirkedalsvej 
Hvad er mulighederne/regler  for at udbygge mod Fodboldbane Vest for hallen (lille træningsbane) 
Hvad er mulighederne/regler  for at udbygge langs Flyvervænget 
Hvordan er det gjort andre steder hvor man har udbygget hal, eks i Hornsyld eller Stouby og inddraget kommunalt 
jord. 
Økonomi og Finansering fra andre projekter ?   
Som du kan se er der tale om nogle helt praktiske forhold om ejerskab og regler vedr udbygning.   
Med Venlig Hilsen 
Flemming Fredskilde 
23832060 
fredskilde.raarup@privat.dk  


