Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 12.

Godkendelse af udmøntning af midler til Forsamlingshuse
2018-006602
Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalgets godkender, at der
bevilges 300.000 kr. til Tostrup Forsamlingshus og 300.000 kr. til Komdrup Forsamlingshus af de 1 mio. kr., der
er reserveret til projekter i Forsamlingshuse i 2018.

Beslutning:
Godkendt.
Nuuradiin S. Hussein og Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget

Møde den 27.06.2018
kl. 08.30
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Sundheds- og Kulturudvalget
Udmøntning af midler til Forsamlingshuse 2018
Sagsbeskrivelse

Sundheds- og Kulturudvalget besluttede på møde den 14. marts 2018 at reservere de 1 mio. kr. der i 2018
er afsat til at understøtte udvikling og energiforbedringer i forsamlingshuse og forsamlingshuslignende
lokaler i landdistriktet til projekter i Tostrup Forsamlingshus, Borger og Aktivitetshuset ved Hammer Bakker
(Grindsted), Komdrup Forsamlingshus og etablering af nyt forsamlingshus i Hammer Bakker.
De fire foreninger har siden arbejdet på at konkretisere deres projekter. Komdrup Borgerforening og
Foreningen Tostrup Forsamlingshus har på nuværende tidspunkt afsluttet deres projektering, og er klar til at
igangsætte deres projekter.
Øster Hassing Borgerforening og Borger og Aktivitetshuset ved Hammer Bakker har derimod behov for
yderligere tid til projekteringen.
Forvaltningen anbefaler derfor, at der bevilges midler til de to foreninger, som er klar til opstart.
Der vil blive lavet en efterfølgende indstilling på bevilling til de to øvrige foreninger, når deres projekter er
klar.
Forslag til bevillinger:
Tostrup Forsamlingshus
Bevilling 300.000 kr.
Til installering af ny kloak med minirensningsanlæg samt etablering af nyt køkken. Nyt køkken omfatter
sammenlægning af eksisterende køkken og tilstødende rum, flytning af trappe, gulv og loft udbedres, nye
afløbs- og elinstallationer, samt indsættelse af nyt køkkeninventar.
Projektet har en samlet værdi på 389.354 kr.
Foreningen forventer at hjemsøge 60.000 ved lokale sparekassefonde, samt selv bidrage med 20.000 kr.
Det er en relativt nystartet forening med en meget begrænset egenkapital, og det vurderes derfor ikke
realistisk, at de kan skaffe større medfinansiering.
Foreningen er indstillet på at udskyde indkøb af køkkeninventar, hvis ikke der opnås finansiering fra fonde.
Og i stedet indsætte det eksisterende inventar midlertidigt.

Komdrup Forsamlingshus
Bevilling 300.000
Til udskiftning af tag og tagrender, samt efterisolering og tilknyttet murer, maler og elarbejde.
Projektet har en samlet værdi på 313.000 kr.
Det har ikke været muligt af indhente anden finansiering, og da foreningen har en meget begrænset
egenkapital, vurderes det ikke realistisk, at de kan skaffe større medfinansiering.
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