
 

Referat: Møde mellem forsamlingshuse/sognegårde og Udvalget for 
Fællesskab 

Dato og tid: 8. marts 2022 kl. 18.30 

Sted: Administrationshuset i Tørring 

Deltagere: To repræsentanter for forsamlingshusene/sognegårdene 
Udvalget for Fællesskab 
Teresa Egballe 

 

 

1. Velkomst ved Kasper Glyngø 

2.  Præsentationsrunde 

3. Status efter Corona nedlukning 
 
Mange steder er det lokale engagement stort og mange borgere har igen booket 
familiebegivenheder og andre aktiviteter i forsamlingshusene. Andre steder er 
det lokale engagement svære at få skabt f.eks. til renovering, da det er en 
kommunal bygning.  
 
Der venter stigende energiudgifter forude, som kan blive en stor udfordring for 
nogle af forsamlingshusene.  
 

4.  Økonomi 
 
Forsamlingshusene skal understøtte fællesskabet i lokalområdet.  
Det ekstraordinære aktivitetstilskud i efteråret 2021 var en god håndsrækning. 
Det gav mulighed for at tilbyde andre former for aktiviteter end vanligt og gav 
mulighed for lidt ekstra, som der ikke er råd til i det daglige, f.eks. nye 
rekvisitter. 
 
Det er fremadrettet brug for midler til renovering. Giv derfor gerne midlerne 
med mere frihed, så det enkelte sted kan bruge dem, der hvor der er mest brug 
for det.  
 
Nogle forsamlingshuse opnår stor grad af lokal engagement og dermed meget 
økonomi. Det bliver en positiv spiral for udvikling af forsamlingshuse. Andre 
oplever derimod en negativ spiral – når det er svært at opnå lokal opbakning 
kan der ikke skaffes midler til renovering.  
 
Netværksforum – skal vi lave et forum, hvor forsamlingshusenes bestyrelser kan 
sparre med hinanden? Kommunen kan indkalde til fælles møde for alle én gang 
om året med inspiration til nye initiativer og forsamlingshusene kan bruge 
hinanden og lave fælles initiativer i løbet af året.  



 
Kan kommunen bidrage med en kommunegaranti, hvis der er større udgifter til 
renovering? Uldum Forsamlingshus har haft held med at hente midler fra fonde 
via en professionel fundraiser. Hun hedder Rikke Brandes og kan kontaktes på 
Rikke@brandeskommunikation.dk 

 
Mange forsamlingshuse har succes med afvikling af banko – særlig 
opmærksomhed på evt. nye beskatningsregler. Hvordan er 
forsikringsforholdene i et kommunalt ejet forsamlingshus?  
 
Forsamlingshusene afholder bl.a. foredrag, sangaftner, vælgermøer, 
loppemarkeder og udlejning til fester.  
 

5.  Hvordan genopfinder vi forsamlingshusene? 
 
Kan der afvikles kommunale aktiviteter i forsamlingshusene? F.eks. møder og 
kurser. Kan Hedensted Kommune give lokaletilskud til mindre lokaler i 
forsamlingshusene? Kan vi dele internet med Hedensted Kommune? 
 
Nye målgrupper kan tænkes ind f.eks. via dans og kommercielle aktiviteter. Vær 
opmærksom på, at der måske i dag er god kontakt til ældre i lokalområdet, men 
hvordan vi de yngre også brugere af forsamlingshusene. Hvis der laves 
aktiviteter for børn, kommer forældrene også med. E-sport og lign. aktiviteter 
titrækker i højere grad de unge. Der kan laves storskærmsarrangementer og 
streaming foredrag med universitetet, men så er der mange steder et ønske om 
internet og udstyr. Afvikling af Nerf Battles i forsamlingshusene. Muligt at 
blande forskellige målgrupper f.eks. lektiehjælp for børn og unge med seniorer, 
der samtidig laver kreative aktiviteter.  
 
Få frivillige lokale til at hjælpe med renovering og få lokale håndværkere til at 
lægge maskiner til samt indkøbe materialer billigt. Tilpas bygningerne, så de 
også kan rumme nye og mindre aktiviteter. 
 
 

6. Hvad er fremtiden for forsamlingshusene? 
 
Er der for mange forsamlingshuse? Skal der være et større opland pr. 
forsamlingshus? Er der kommet andre faciliteter, der er mere relevante for de 
behov, som borgerne har nu? Kan man dele forsamlingshusene op i mindre 
enheder? Kan forsamlingshusene være fælles om en aktivitetstrailer, som alle 
forsamlingshuse kan bruge? 
 
Kan en konsulent sætte gang i en idéproces i det enkelte forsamlingshus? Send 
gerne besked tilbage til forvaltningen, hvis I kunne ønske jer en idéproces. 
 

mailto:Rikke@brandeskommunikation.dk


Udvalget for Fællesskab drøfter på et kommende møde, hvordan de 500.000 kr. 
til aktiviteter og renovering kan uddeles.  
 

 


