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54.Ny spejdergård i Rask Mølle 

Beslutningstema 

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal præsenteres for planerne om udvikling af en ny 
spejdergård i Rask Mølle. 

Økonomi 

Det samlede projekt er anslået til at have et anlægsbudget på 10.500.500 kr.  
Arbejdsgruppen har udarbejdet en finansieringsplan, hvor midlerne overordnet set fordeler sig 
med følgende anlægstilskud: 
 
Bidragsyder Beløb 
Fonde 3.760.000 kr. 
Lokale samarbejdspartnere 4.600.000 kr. 
Hedensted Kommune 2.500.000 kr. 
 
Et eventuelt anlægstilskud fra Hedensted Kommune kan indgå i budgetlægnigen for 2022 og 
de kommende år. Projektet vil i så fald skulle behandles endeligt i juni 2021.  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

Arbejdsgruppen fik godkendt en ansøgning om støtte på 25.000 kr. til et forprojekt på 
Fritidsudvalgets møde 5.2.2019. 

Sagsfremstilling 

Den eksisterende spejdergård i Rask Mølle er, på trods af løbende forbedringer, ikke længere 
velegnet til formålet. Derfor har en arbejdsgruppe i Rask Mølle udarbejdet et forprojekt 
omhandlende etablering af en ny spejdergård i Rask Mølle, der skal fungere som et lokalt 
kraftcenter og mødested for byen og lokalområderne omkring Rask Mølle. Medlemstallet i 
Flemmning Spejderne er over de seneste ti år vokset konstant og spejderne ønsker samtidig at 
fastholde og udvide samarbejdet med andre aktører i lokalområdet. Et samarbejde, der kan 
være med til at styrke det lokale fællesskab. Spejdergården kan bruges af kirken, kommunale 
institutioner samt spejderne og andre lokale foreninger. Bygningen skal blandt andet indeholde 
sal, køkken, grupperum, værksted og sovesal.  
Arbejdsgruppen ønsker en støtteerklæring fra Hedensted Kommune for derefter at gå videre 
med fundraising til projektet.  
 
Repræsentanter fra arbejdsgruppen deltager i behandlingen af punktet og præsenterer 
arbejdet med udviklingen af en ny spejdergård. 
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Administrationen indstiller, 

at sagen drøftes. 

Beslutning 

Udvalget er positivt stemt over for projektet, der indgår i drøftelserne om Budget 2021 og 
efterfølgende år. 

Bilag 

 Spejdergården pitch 2020_v113_Udvalgsmøde 01-09-2020.pdf 
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55. Renovering af Uldum Mølle 

Beslutningstema 

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal tage stilling til et eventuelt økonomisk tilskud til 
renovering af Uldum Mølle. 

Økonomi 

Møllens aktiver består primært af bygningen. Mølleren har oplyst, af de kan afsætte 30.000kr. 
til forestående renovering. Møllen har ialt 38.000kr. til rådighed, hvilket stemmer overens med 
gennemgang af møllens sidste årsregnskab for 2019 og de oplyste udgifter i indeværende 
regnskabsår. En anslået pris på nedtagning og reparation fra møllebyggeren er på ca. 375.000 
inkl. moms.  
Udvalget for Fritid & Fællesskab ansøges derfor om et beløb på 337.000 kr. Efter en delvis 
momsrefusion vil kommunens udgift være 320.150 kr.  

Der er ikke afsat midler til renovering af Uldum Mølle i Kultur og Fritids budget. Der er 
akkumuleret 110.000 kr. på museumsområdet som kan dække en del af udgiften. De 
resterende 210.150 kr. skal derfor findes inden for den eksisterende ramme i Kultur og Fritid.  
 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Sagsfremstilling 

Mølleren på Uldum Mølle konstaterer 1. august 2020, at en række vejr-mæssige hændelser om 
natten har medført, at flere dele af møllen er blevet beskadiget. 

Ved yderligere gennemgang af vind-skaderne med en møllebygger, konstateres det yderligere, 
at der er råd i den ene af møllens fire vinger. Den rådne vinge udgør en sikkerhedsrisiko samt 
øget risiko for materiel skade på møllen. 

Uldum Mølle er pt. ikke funktionsdygtig. For at komme tilbage til normal drift er det nødvendig 
med: 

 Nedtagning af vingen 
 Renovering/udskiftning af vingen 
 Reparation af krøjeværk ind- og udvendig 
 Reparation af stål ”edderkop” ved vingerne  

 

Når møllen ikke er funktionsdygtig kan produktionen af mel opretholdes ved hjælp af møllens 
dieselmotor fra 1929. Møllen har grundet Corona mistet store dele af forårets indtjening, som 
normalt kommer fra salg af mel, grupperundvisninger af pensionister samt større 
arrangementer. Den fortsatte uvished omkring afholdelse af aktiviteter i efteråret på grund af 
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Corona, truer møllens indtjening yderligere. Møllen har ikke modtaget statslig kompensation 
under Corona-nedlukningen i foråret. 
 
Uldum Mølle søger, grundet ovenstående økonomiske situation, støtte fra Udvalget for Fritid & 
Fællesskab til dækning af omkostningerne ved den forestående renovering.  

Kommunikation 

Beslutningen meddeles Uldum Mølle. 

Administrationen indstiller, 

At sagen drøftes. 

Beslutning 

Der gives tilskud til renovering af Uldum Mølle på 320.150 kr, de finansieres af overskydende 
midler på museumsområdet på 110.000 kr samt 210.150 kr af overførte midler fra 2019 til 
2020. 

Bilag 

 Regnskab 5.jpeg 
 Regnskab 4.jpeg 
 Regnskab 3.jpeg 
 Regnskab 2.jpeg 
 Regnskab 1.jpeg 
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56. Månedsopfølgning Juni måned- Hvordan forventes 
regnskabet at holde i forhold til budgettet. 

Beslutningstema 

Orientering om månedsopfølgning Juni 2020 - Hvordan forventes regnskab 2020 at holde i 
forhold til budgettet? 

 
 

Beslutning 

Til efterretning 

Bilag 

 Ma ̊nedsopfølgning juni 2020 til Byra ̊det.pdf 
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57. Mødeplan/kalender 2019 samt deltagelse i kurser, møder 
mv. 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til udvalgets deltagelse i diverse kurser, møder mv. 

Økonomi 

Deltagelsen er - for så vidt der er deltagerbetaling - indeholdt i budgettet. 

Historik 

Byrådet har den 28. januar 2014 besluttet, at såfremt der gives kørselsgodtgørelse til kurser, 
møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget 
og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden (afsnit 2.7 i Byrådets retningslinjer for 
vederlag og godtgørelser). 

Beslutning 

Bjerre Arrest 1945 - premiere den 11. september 2020. 
Deltagelse godkendt. 
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58. Orienteringssager 

Beslutning 

Oversigt over brug af "Sommerferiepas" udleveret. (se bilag) 

Bilag 

 Bilag_Sommerferiepas økonomi 
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59. Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger 
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60. Godkendelsesark 

Beslutningstema 

Underskriftsside / godkendelsesside i First Agenda 
 

Beslutning 

Godkendt 
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Bilag 

 Spejdergården pitch 2020_v113_Udvalgsmøde 01-09-2020.pdf 
 Regnskab 5.jpeg 
 Regnskab 4.jpeg 
 Regnskab 3.jpeg 
 Regnskab 2.jpeg 
 Regnskab 1.jpeg 
 Ma ̊nedsopfølgning juni 2020 til Byra ̊det.pdf 
 Bilag_Sommerferiepas økonomi 

 



 

Hedensted Kommune  
Udvalget for Fritid & Fællesskab  

Mødedato:  
1. september 
2020 

Formand:  
Liselotte Hillestrøm 

Sidetal:  
13 

 

Underskrifter 

 

Liselotte Hillestrøm 

  

Hans Vacker 

  

Torsten Sonne Petersen 

  

Claus Thaisen 

  

Carsten Clausen 

  

 

 


