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Ansøgningsskema til 
Udviklingspuljen 

Ansøgningens titel 
Foreningernes hus i Ølsted 

Ansøger 
Forening 

Ølsted Lokalråd 
Kontaktperson 

Piet Sørensen 
Adresse 

Bankagervej 71 8723 Løsning 
Telefonnummer 

21370152 
E-mail 

piet.soerensen@hedensted.dk  

Hvilket kriterium hører din ansøgning under 
 	1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer 
sf 	gode tidsvarende muligheder for børn og unge. 

	 2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 
	 arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen. 

	 3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlem-
mer, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 

Børneattester 

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 	 Ja 	 Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Der ansøges om dækning af udgifter i forbindelse med udfærdigelse af 
skitseprojekt til Foreningernes hus i Ølsted. 

Formål/baggrund: bilag 1 

Skitseprojektet er udført og er desuden vedhæftet sammen med faktura herfor. 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Kr. 

Skitseprojekt 
Kr. 

28.750,00 

Indtægter i alt 

Kr. 

0,00 Udgifter i alt 

Kr. 

28.750,00 

i 	Ansøgt beløb 
Kr.  

28.750,00 

Underskudsgaranti 
Kr.  

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 
	

111 Nej 
	

Ja 
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev. 

 

Underskrify--2

1i.c.„.

— 

 

  

Dato 

08-01-2018 
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Bilag 1 
Ansøgningsskema til udviklingspuljen 

Opførelse af et nyt foreningshus i Ølsted skal skabe rammerne omkring et fælles samlingspunkt for foreninger 
og ildsjæle i Ølsted og opland. Her skal være plads til alle og det skal være muligt at samles på kryds og tværs 
af interesseområder, for at styrke et fælles mål om nærhed og et aktivt lokalmiljø 

Baggrund 
liclen om opførelse af et fælles foreningshus udspringer af et ønske om et nyt spejderhus til KFUM 
spejderne i Ølsted. Spejderne står med et nedslidt spejderhus der ikke vurderes rentabelt at renovere. 
Spejderne gik til Ølsted lokalråd og der blev nedsat en arbejdsgruppe med det formål at undersøge behov og 
muligheder. 

Efter at arbejdsgruppen havde været i dialog med repræsentanter fra foreninger og institutioner, er det 
arbejdsgruppens vurdering, at det ikke kun er spejderne der står overfor udfordringer med deres nuværende 
lokaler. Bordtennisklubben er ligeledes udfordret med et nedslidt klublokale og Ølsted U&GF oplever 
pladsproblemer. Desuden er der et generelt ønske om fællesfunktioner/ lokaler hvor der er mulighed for at 
mødes og hvorfra nye foreninger og initiativer kan udspringe. 

Konklusionen blev derefter, at et nyt fælles foreningshus vil gavne lokalsamfundet. Det vil styrke 
sammenholdet på tværs af foreningerne og give byen et betydeligt løft. Foreningshuset skal indeholde 
lokaler til de allerede etablerede foreninger, men samtidig indeholde en række centerfunktioner til glæde og 
gavn for skole, SFO og børnehave samt det øvrige foreningsliv. 

Generelt skal centerfunktionerne/fællesområderne kendetegnes ved fleksibilitet og dynamik, men det er 
også vigtigt, at synergi og nnultifunktionalitet bliver indtænkt på nye måder i den fysiske planlægning og 
indretning, med henblik på at optimere areal og økonomi og understøtte fællesskaber i varierende omfang. 

"Foreningernes hus" skal være et åbent hus. Det er ønsket, at huset understøtter synergi og 
multifunktionalitet, således der opstår samspil, aktivitet og fællesskaber internt i huset og i form af 
samarbejde på tværs af de forskellige foreninger og institutioner. 

Ligeledes er det ønsket, at centerfunktionerne, udeområdet og husets åbenhed inviterer lokalsamfundets 
borgere ind og medvirker til samspil, aktivitet og fællesskaber på tværs af generationer og 
interesseområder. 

Det fremtidige foreningshus skal opføres som en sammenbygning til den eksisterende hal hvor skolen, 
Ølsted U&GF og bordtennisklubben i dag har lokaler. 



arkitektfirmaet 

eviem]i 
Ølsted Foreningshus 

FAKTURA 

Fakturanr. 	 • 1247 
Fakturadato 	 • 28.12.2017 
Kundenr. 	 • 92 
Side 	 • 1 af 1 

Nr. Tekst 	 Antal Enhed 
	

Stk. pris 	 Pris 

101 Skitsering iht. nnail af 27/10-2017 
	

1 Stk. 	 23.000,00 	23.000,00 

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 23.000,00) 
	

Subtota I : 
	

23.000,00 

	

25,00% moms : 
	

5.750,00 

	

Total DKK: 
	

28.750,00 

Betalingsbetingelser: Netto 14 dage - forfald 11.01.2018 
Beløbet indbetales til vor bank. Den Jyske Sparekasse - Regnr.: 9686 / Kontonr.: 0001494872 
Fakturanr. 1247 bedes anført ved bankoverførsel 

Ved for sen betaling påregnes 2% pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på kr. 50,00. 

Arkitektfirmaet Kloden ApS - Engtorvet 7, 1. - 7200 Grindsted - CVR-nr.: 31412021 
Tlf.: 75325558 - Mobil: 40186588 - Mali: atp@ark-kloden.dk  - 
Bank: Den Jyske Sparekasse - Kontonr.:9686 / 0001494872 - 
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Depot 
Bordtennis 
kontor 

Gæs 

Bypark 

Indgang 

-------- 
Foreningernes hus 
Ølsted 

OmMædffingsrunt Omklædningsrum Omklædningsrum 

Disp. 
foreningslokale 
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Forhal Boldrum BoB BoB 

Depot 

( 

10•31 

f- (1 
Omklædningsrum 

Nybygget aeral: 770 kvm. 
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---------------------------------- 
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