
Forsamlingshuspuljen 
Puljen kan søges af et af de selvejende og foreningsdrevne forsamlingshuse i kommunen, 
der gerne vil udvikle deres lokale mødested for almennyttige aktiviteter. Tildelingen af 
midler fra puljen sker efter en opdatering af vedligeholdelsesplanen fra 2016 og puljen kan 
støtte renovering og energioptimerende tiltag i forsamlingshusene. 
 

Forsamlingshuse i Hedensted Kommune 
På baggrund af kommunalfuldmagten og konkurrenceloven kan kommunen støtte 
forsamlingshusene med udgangspunkt i de kulturelle aktiviteter, der understøtter fællesskabet i 
lokalsamfundet.  
 
Derfor er det et ønske at støtte udvikling af forsamlingshuse, der fungerer som:  

 Et fælles mødested, der styrker det personlige netværk og det sociale fællesskab og 
sammenhængskraften i lokalområdet og dermed det gode liv. 

 Et sted der understøtter den lokale identitet med aktiviteter, der udtrykker områdets 
stedsspecifikke kvaliteter, så flere får lyst til at være en aktiv del af lokalområdet.  

 Et sted der matcher det enkelte lokalsamfunds behov og hjælper til at løfte lokalområdet, så 
området bliver endnu mere interessant for nye borgere. 

 
Udviklingen af forsamlingshusene skal ses ud fra en helhed i lokalområdet og i kommunen. Det 
betyder, at de skal baseres på viden om nuværende kapacitet i kommunen og fremtidig behov i 
lokalområdet samt være økonomisk bæredygtige. Kommunens opgave er i den sammenhæng at 
være understøttende og sikre, at flere funktioner i lokalområdet søges tænkt sammen. 

Der kan søges om støtte til 
Renovering og energioptimerende tiltag i forsamlingshusene. Der kan primært søges støtte til 
materialer, installationer mm, der sikrer en udbedring af en eller flere skader nævnt i 
vedligeholdelsesplanen for det enkelte forsamlingshus. I tilfælde hvor der lovmæssigt kræves 
håndværkere til udførelse af arbejdet, kan der også søges støtte til håndværkerhjælp. Derudover 
kan der søges støtte til energioptimerende tiltag, der kan mindske driftsomkostningerne i 
forsamlingshuset. 

Kriterier for puljen 
Ansøgningerne vurderes på baggrund af følgende kriterier: 

 Forsamlingshusets rolle som støttepunkt for lokalsamfundet – herunder organisering, 
aktivitetsniveau og nytænkning til gavn for lokalbefolkningen. 

 Realistiske projekter, der kan gennemføres inden for en overskuelig fremtid. 
 Energioptimerende tiltag vurderes ud fra tilbagebetalingstiden og i hvilket omfang 

forsamlingshuset kan opnå et fald i energiforbruget. 
 Andelen af egenfinansiering i projektet – herunder frivillig arbejdskraft 
 Skadens omgang – akutte og kritiske skader, der kan føre til en forværring af bygningen 

tilstand, hvis de ikke udbedres hurtigt, prioriteres.  
  



Ansøgning 
Puljen ansøges elektronisk via kommens hjemmeside. 
Forsamlingshuse, der ønsker at indgå i puljen, skal sende en ansøgning med en kort beskrivelse 
af forsamlingshusets aktiviteter og organisering samt hvordan der arbejdes med at styrke 
forsamlingshuset som lokalt mødested. Derudover skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af 
ønsket renovering, budget for renoveringen samt plan for udførsel. Herefter opdateres 
vedligeholdelsesplanen og ansøgningerne behandles i det relevante fagudvalg.  

Hvem kan der ydes tilskud til? 
De selvejende og foreningsdrevne forsamlingshuse i kommune, der har fået opdateret 
vedligeholdelsesplanen. Forsamlingshusene skal være villige til at gå i dialog med kommunen om 
udviklingen af forsamlingshuset.  

Puljens beløb 
500.000 kr. i 2022, 2023 og 2024. 

Ansøgningsfrist 
Ansøgningsfristen for puljen er 1. maj.


