NOTAT

16. januar 2019

Referat fra fællesmødet for forsamlinghusene i Skive
Kommune den 15. januar 2019 i Hald Borgerhus
Mødedeltagere: Formand for Landsbyudvalget Arne Bisgaard, medlemmerne
fra Landsbyudvalget Annette Torp og Kim Jepsen samt 43 personer fra 21
forsamlingshuse i kommunen. Fra Kommunikation, Udvikling & Erhverv
deltog Kommunikations-, udviklings- og erhvervschef Anders S. Rask, udviklingskonsulent Peter E. Steens og assistent Irene Duus Thorsen
Referent: Irene Duus Thorsen

Velkomst ved formanden for Landsbyudvalget Arne Bisgaard
Arne Bisgaard bød velkommen.
Arne Bisgaard gav herefter ordet til Olav Nørgaard fra Hald Borgerhus, som
fortalte om etablering af borgerhuset. Borgerne i Hald ønskede et moderne
og tidsvarede samlingssted i byen og endte med at rive det gamle forsamlingshus revet ned og opføre et splinternyt borgerhus, som passer til nutidens
krav og behov.
Succesen for det splinternye borgerhus ligger bl.a. i:




At der bliver skabet sammenhold og ejerskab hos borgerne.
At der bliver sat et hold af borgere med brede kompetencer.
At der bliver skabt hygge og uddelt ansvar, ligesom æren for det opnående resultat tilkommer mange.

Efter mødet var der rundvisning i borgerhuset.

Orientering om status og procedure for Forsamlingshuspuljen 2019
Anders S. Rask orienterede omkring status og procedure for Forsamlingshuspuljen 2019.
I 2019 er der budgetfastsat et samlet beløb til Forsamlingshuspuljen på i alt
1.102.100 kr.
Fordelingen af Forsamlingshuspuljens midler for 2019 ser således ud:

Aktivitetstilskud
Fast tilskud (34 stk. x 17.000 kr.)
Renoveringstilskud
I alt

Anbefaling
220.000
578.000
278.892
1.076.892

Finansiering
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Forsamlingshuspuljen 2019
Overskud (-) / Underskud (+)
BALANCE

1.076.892

1.102.100
-25.208
1.076.892

Overskuddet på 25.208 kr. på budget 2019 kan bringes i spil i akutpuljen eller overføres til kommende års ansøgningsrunder.

Orientering om imødekomne ansøgninger til Renoveringspuljen 2019,
herunder drøftelse af henvendelse fra Hejlskov Forsamlingshus vedr.
tilskud til installation og drift af fibernet
Anders S. Rask orienterede omkring imødekomne ansøgninger til Renoveringspuljen 2019.
13 ud af de nuværende 34 forsamlingshuse har søgt om renoveringstilskud
fra Forsamlingshuspuljen 2019. På baggrund af forvaltningens gennemgang
af ansøgninger, anbefaler Forsamlingshusudvalget at ansøgninger imødekommes med de justeringer, som forvaltningen har anbefalet i henhold til tildelingskriterierne.
I alt anbefaler Forsamlingshusudvalget, at der administrativt bevilges renoveringstilskud med et samlet beløb på 278.891,70 kr. Dette blev tiltrådt.
Herefter var der en drøftelse af henvendelse fra Hejlskov Forsamlingshus
vedr. tilskud til installation og drift af fibernet.
Formand Ejvind Ramsdal fra Hejlskov Forsamlingshus orienterede omkring situationen med så godt som ingen mobildækning i Hejlskov Forsamlingshus.
Dette forhold er medvirkning til, at både lokale og udefrakommende fravælger at leje Hejlskov Forsamlingshus til fester og andre arrangementer. Derfor
ønskede Hejlskov Forsamlingshus at installere fiberbredbånd, og har i den
forbindelse søgt om støtte hos Landsbypuljen til installation og drift af fibernet. Landsbyudvalget besluttet på mødet den 29. april at videresende ansøgningen til beslutning i Forsamlingshusudvalget og det efterfølgende fællesmøde. Forsamlingshusudvalget anbefaler, at der ikke gives tilskud til installation af fibernet, da det har driftskarakter, og bør kunne dækkes ind af lejeindtægten.
Der blev herefter drøftet hvorvidt renoveringspuljen skulle støtte projektet,
som har driftskarakter, og om tildelingskriterierne skulle laves om.
Beslutningen blev, at tildelingskriterierne var fyldestgørende, og at Hejlskov
Forsamlingshus meddeles afslag.
Husk at det faste tilskud på 17.000 kr. til hvert forsamlingshus ikke har bindinger. Det faste tilskud kan bruges til renovering og indkøb af ”løst inventar”, som ikke er støtteberettiget i forhold til renoveringspuljen.

Orientering om Aktivitetsopgørelsen for 2018
Anders S. Rask orienterede omkring Aktivitetsopgørelsen for 2018.
Støtteberettiget aktiviteter udgør for 2018 i alt 1.088 stk.
I alt anbefaler Forsamlingshusudvalget, at der administrativt bevilges aktivitetstilskud med et samlet beløb på 220.000,00 kr. Dette blev tiltrådt.

Erfaringsudveksling vedr. udlejning til ungdomsfester
Inge Forsberg fra Stårup Forsamlingshus fortalte om den lejekontrakt og de
udlejningsregler som forsamlingshuset har, når der udlejes til unge og ungdomsfester.
Hem Forsamlingshus har valgt ikke at udleje til ungdomsfester.
Flere af de andre forsamlingshuse som også lejet unge og ungdomsfester har
som krav at hvis de unge er under 18 år så er det forældrene som lejet forsamlingshuset, og så skulle der også være forældre til stede ved festerne.

Valg til Forsamlingshusudvalget
Samtlige medlemmer af Forsamlingshusudvalget ønsker at genopstille, og de
blev genvalgt.
Medlemmer af Forsamlingshusudvalget for 2019 er:






Formand for Landsbyudvalget Arne Bisgaard
Knud Erik Nielsen (Estvad-Rønbjerg)
Vagn Kristensen (Harre og Hjerk)
Susanne Rusbjerg (Krejbjerg)
Inge Forsberg (Stårup)

Nyt fra forvaltningen
Anders S. Rask orienterede omkring nyt fra forvaltningen:


Der er lavet en hjemmeside og Facebookgruppe for landdistrikterne i
Skive Kommune, hvor informationer og nyheder for forsamlingshusene
ligger.
Link til hjemmesiden: www.landdistrikter-skive.dk.
Link til Facebook-siden: "Liv og udvikling i landdistrikterne - Skive Kommune".



Kommunikation, Udvikling & Erhverv har investeret i to transportable
højtaler med mikrofon, som der er mulighed for at lån til åbne arrangement i forsamlingshusene. Ligeledes er der forsat mulighed for at forsamlingshusene kan låne projektor og lærred hos kommunen - vi har 2 stk.
af hver.



Der er stadigvæk gang i mange store spændene projekter som vedrører
renovering eller nyetablering af forsamlingshuse i kommunen.

Forslag til næste års mødelokalitet
Thise Kultur- og Forsamlingshus blev valgt til næste års mødelokalitet, og datoen er sat til tirsdag den 14. januar 2020, fra kl. 19.00 – 21.00.

Eventuelt
Lokale og Anlægsfonden inviteret til nytårskur 2019. Lokale og Anlægsfonden
kommer igen i år, med bud på de meste markante trends og tendenser in-

denfor fritidslivet. Fondens konsulenter vil holde oplæg og give svar på dine
spørgsmål, så kom og blive inspireret.
Nytårskuren foregår onsdag den 23. januar 2019 kl. 12.30 til 16.00 i Streetmekka Viborg. Det er gratis at deltage, og det er muligt at tilmelde sig
nytårskuren på e-mail: fonden@loa-fonden.dk
Du kan se programmet for nytårskuren på dette link:
www.loa-fonden.dk/aktuelt/2018/trends-og-tendenser-2019

Tak for en hyggelig aften!

