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Dagsorden

Å1. Valg af dirigent

Å2. Fremlæggelse af byggeprojekt vedr. Hovedbygningen i Hyttebyen, 
Børge Christensens Vej 12, 9800 Hjørring

Å3. Afstemning om projektets gennemførelse
Åa: Afstemningen, blandt flertallet af de fremmødte medlemmer, afgør om 

projektet skal gennemføres eller ej

Å4. Eventuelt



Hvorfor er vi her i dag?

ÅHenning Langbak fik idéen om et klubhus i 2019

ÅDet var en rigtig god idé

ÅKlubben har fået en størrelse, der berettiger et klubhus

ÅDer var stor opbakning blandt medlemmerne

ÅDer blev arbejdet ihærdigt på at det skulle lykkes

ÅDesværre var den økonomiske byrde for stor

ÅDen nye bestyrelse kunne ikke lægge tanken om et klubhus væk

ÅPludselig opstod en kreativ mulighed for et anderledes projekt





Hjørring Esport

ÅIndretter lokalet i efteråret 2020

ÅLåner værktøj

ÅDermed er kontakten etableret

ÅForåret 2021 beslutter kommunen at nedrive bygningen

ÅRené og Anders får idéen til et muligt fælles klubhus

ÅHavde det ikke været for Hjørring Esport var idéen aldrig opstået

ÅFælles kontakt til Hjørring Kommune satte det hele i gang

ÅMads Søndergaard Thomsen var med på idéen fra første færd

ÅForeningskonsulent v. DGI Nordjylland & Hjørring Kommune





Vilkår lige nu

ÅPå generalforsamlingen 19. august 2021 fremviste bestyrelsen et muligt nyt 
klubhus, som vi ville forsøge at overtage fra kommunen

ÅBestyrelsen fik opbakning til at arbejde på at overtage Hovedbygningen i 
Hyttebyen på acceptable vilkår

ÅDet har vi arbejdet på lige siden

ÅPå byrådsmødet d. 24. november omstødte kommunen nedrivningsplanerne af 
ōȅƎƴƛƴƎŜƴ ŦƻǊ ŀǘ έƎƛǾŜέ ŘŜƴ ǘƛƭ ƻǎΦ

ÅDet var et énstemmigt byråd, der bakkede op om projektet

ÅVi har derfor ikke arbejdet med at finde andre mulige spillesteder

ÅVi har holdt adskillige møder med kommunen, håndværkere,  rådgivere og bank i 
den efterfølgende periode

ÅD. 16. december fik vi forelagt et forslag til lejekontrakt, som vi inden for ca. 3 
måneder skulle acceptere eller afvise.



Vilkår lige nu 

ÅVi havde planlagt færdiggørelsen af klubhuset til starten af sep. 2023

ÅNu skal det færdiggøres 8 måneder tidligere

ÅDet har været umuligt for os at offentliggøre alle detaljer inden i dag

ÅVi har brugt kræfterne på at forberede os bedst muligt

ÅVi gennemgår alt i detaljer, og der kan stilles spørgsmål efterfølgende

ÅGeneralforsamlingen beslutter herefter, om projektet skal 
gennemføres







Har vi det ikke 
godt nok i 

Buen?

Har I tænkt 
Ǉň ŀǘ ΧΚ

Hvad med 
parkeringsforhold?

Er der ikke for 
mørkt helt der 

ude?

Et det ikke alt 
for langt væk?

Hvad med 
ventilationen i 

lokalet?
Har vi råd 
til det?

Hvordan skal 
det finansieres?

Hvem skal 
udføre alt 
arbejdet?

Hvad med 
toiletforhold?

Hvorfor 
nu det?

Kan man få 
folk til at 

komme helt 
der ud?Kan vi 

overhovedet 
være der?

Hvordan 
kommer det 
til at se ud?



Placering
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