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04.04.00-P20-1-17 

79. Præsentation af Korninghus 

Beslutningstema 

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal præsenteres for projekt "Korninghus". 

Økonomi 

Bestyrelsen vurderer, at den samlede anlægsudgift til etablering af Korninghus er 7.045.000 
mio excl. moms. Bilag 2 viser en oversigt over anlægsbudgettet.  
Bestyrelsens driftsbudget forudsætter, at Korninghus modtager dels et driftstilskud for skolens 
brug på 94.250 kr og dels lokaletilskud på 235 kr pr. time for folkeoplysende aktivitet i salen. 
Bestyrelsen vurderer, at der forventes et forbrug på 352 timer pr. år, hvilket giver en samlet 
udgift til lokaletilskud på 82.720 kr. Derudover forudsætter bestyrelsen, at der modtages et 
tilskud til husleje for Korning Lokalhistorisk Forening på 25.000 kr fra Hedensted Kommune. 
Det svarer til det beløb, som øvrige selvejende haller i kommunen modtager i husleje, hvis de 
huser en lokalhistorisk forening. Samlet giver driftsbudgettet en forventet merudgift på 
201.970 kr pr. år til Hedensted Kommune. Fremskrevet til 2021 tal vil den samlede forventede 
merudgift til driften være 208.832 kr, hvoraf den kommunale nettoudgift vil være 187.255 kr 
på grund af momsrefusion. Bilag 3 viser en oversigt over driftsbudgettet.  
 
Bestyrelsen har pt. samlet 800.000 kr. i egenkapital svarende til 12-13% af anlægsudgifterne. 
Derudover har bestyrelsen brugt 75.000 kr i projektudviklingsfasen. I forbindelse med 2. 
behandling af budget 2019 blev det besluttet, at Byrådet vil frigive den fornødne 
kommunegaranti, når projektet er klar til at blive bygget. I budget 2020 er der afsat 500.000 
kr. som anlægstilskud til Korninghus. Bestyrelsen ønsker at drøfte finansieringsplanen med 
udvalget med udgangspunkt i den aktuelle fundraising. Ved eventuelle ændringer kan 
projektet tidligst indgå i budgetlægningen for 2022-2025 og skal i så fald behandles på 
udvalgets møde i juni 2021.  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

I 2018 har Hedensted Kommune givet bestyrelsen bag Korninghus en støttetilkendegivelse til 
brug for den videre fundraising.  

Sagsfremstilling 

I 2009 udarbejdede lokalrådet en udviklingsplan med ideen om et hus for kultur og idræt. 
Korning Idrætsforening står i dag registreret med 146 medlemmer. Korning ønsker med huset 
at fortsætte byens videre udvikling og et sammenhængende lokalsamfund for de 422 
indbyggere med lige udfoldelsesmuligheder for alle alders- og interessegrupper. De ønsker sig 
et moderne forsamlingshus med fleksible anvendelsesmuligheder til borgerne og 
interessegruppernes aktiviteter og fællesskab, så der opstår synergi mellem de forskellige 
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grupper. Der er etableret en selvejende institution og nedsat en bestyrelse, som arbejder med 
projektet. Bestyrelsen arbejder med en placering i forbindelse med det eksisterende klubhus 
og fodboldbaner på Ussingvej. I afklaringsfasen har der været drøftelser om en alternativ 
placering i forbindelse med skolen. På et møde i byen har der været foretaget en vejledende 
afstemning om husets placering. Afstemningen gav ikke et klart billede af placering og 
bestyrelsen har derfor efter mange drøftelser besluttet placeringen ved det eksisterende 
klubhus. Bilag 6 viser på et luftfoto over, hvor huset ønskes placeret samt placeringens afstand 
til skolen. Bilag 7 beskriver overvejelser om husets placering og bilag 4 viser en skitsetegning 
over det nye hus koblet sammen med den eksisterende bygning.  
 
Bestyrelsen har involveret mange lokale foreninger og interessentgrupper i udviklingen af 
Korninghus gennem tre visionsseminarer og har købt hjælp til udviklingsprocessen ved DGI 
Facilitetsudvikling. De involverede er for eksempel skole, institution, dagplejemødre, 
idrætsforening, borgerforening, ældregrupper, menighedsrådet og en ungegruppe. Bestyrelsen 
har indhentet hensigtserklæringer fra byens aktører om deres ønskede brug af huset og har 
dermed indrettet det ud fra brugernes behov. Huset består dels af en sportsdel med et 
sportsgulv på 427 m2 og et fitnessrum på 179 m2. Dertil kommer omklædningsrum, depot og 
lignende. Sportsdelen foreslås anvendt til for eksempel badminton, volleyball og gymnastik, 
ligesom Korning Skole og Landsbyhaven også har givet udtryk for at kunne anvende 
faciliteten. Den anden del af huset består af en kulturdel, der rummer plads til lokalhistorisk 
forening, køkken og et fleksibelt rum på 149 m2, der for eksempel kan bruges til møder, 
klubaftner, fællesspisning og andre aktiviteter, som typisk finder sted i et forsamlingshus. 
Bilag 5 viser en tegning over bygningens stueplan. I bilag 8 har bestyrelsen udarbejdet et 
udkast til et ugeskema, som viser aktørernes brug af huset.  
 
Bestyrelsen har en forventning om at kunne starte op i efteråret 2021 og være færdig med 
bygningen i efteråret 2022. Bestyrelsen ønsker at have hele finansieringen på plads inden 
opstart, da de ikke vurderer, at byggeriet kan etableres i etaper. Dog er de opmærksomme på, 
at der fra fonde og andre givere kan komme krav og ønsker, der skal tages hensyn til. I bilag 
1 findes bestyrelsens samlede projektbeskrivelse for projektet. Med Hedensted Kommunes 
fokus på klogt anvendte kommunale m2 vurderer administrationen, at der også er brug for at 
se en eventuel etablering af Korninghus i lyset herfra, ligesom der også er brug for at afklare 
lokalplanforhold og lignende. 
 
Medlemmer af bestyrelsen deltager i behandlingen af dette punkt og præsenterer planerne for 
Korninghus.  

Administrationen indstiller, 

at sagen drøftes. 

Beslutning 

Orienteringen taget til efterretning 
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Bilag 

 Bilag 1 - Projektbeskrivelse for Korninghus 2020 
 Bilag 2 - Anlægsbudget 
 Bilag 3 - Driftsbudget 
 Bilag 4 - Skitsetegning 
 Bilag 5 - Stueplan 
 Bilag 6 - Luftfoto 
 Biag 7 - Overvejelser om husets placering 
 Bilag 8 - Ugeskema 
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27.15.12-G01-2-20 

80. Fortsættelse af pulje under §18-midlerne 

Beslutningstema 

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal tage stilling til fortsættelse af en pulje under §18-
midlerne, der er målrettet lokale sundhedsinitiativer. 

Økonomi 

Området til frivilligt socialt arbejde blev i 2020 tilført 400.000 kr. I 2021 tilføres området 
yderligere 300.000 kr. Administrationen indstiller, at puljen på 200.000 kr til lokale 
sundhedsinitiativer fortsætter i 2021 og således øges den generelle pulje til frivilligt socialt 
arbejde med 500.000 kr. i 2021 set i relation til 2019.  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

Udvalget for Fritid & Fællesskab besluttede på udvalgsmødet den 3. december 2019 at oprette 
en pulje på 200.000 kr til forsøg med partnerskaber mellem lokalområder og kommunen 
vedrørende lokale sundhedsinitiativer. Det skete på baggrund af, at det vedtagne budget for 
2020 rummede en række hensigtserklæringer, og en af dem var fokus på en sund fremtid. I 
hensigtserklæringen hed det: 
"Det næste år skal vi tale mere om forebyggelse. Vi skal have fokus på, hvordan vi kan skabe 
nye sundhedsinitiativer. Konkrete projekter, hvor vi arbejder med sundhedsfremme og 
forebyggelse. Vi skal inddrage borgere, pårørende, netværk, frivillige og foreninger i 
opgaveløsningen." 
 
Formålet med den nye forsøgspulje var at igangsætte nye initiativer, som tog afæt i de 
udfordringer, som Sundhedsprofilen fra 2017 viste som særligt udtalte i Hedensted Kommune: 

 Rygning 
 Usunde kostmønstre 
 Overvægt 
 Ensomhed og depression 
 Kroniske sygdomme 
 Dårligt selvvurderet helbred 

 
 

Sagsfremstilling 

I de første måneder af 2020 arbejdede Kultur og Fritid sammen med afdelingen Sundhed, 
Forebyggelse og Træning om et koncept for partnerskabsprojekter i samarbejde med 
lokalområderne. Da Corona-virus lukkede hele landet ned i starten af marts, måtte også 
sundhedsinitiativerne sættes på pause. Det betyder, at det i 2020 ikke har været muligt at 
arbejde med sundhedsinitiativerne som ønsket. Mange foreninger og andre lokale aktører har 
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haft fokus på deres igangværene aktiviteter, og restriktionerne satte begrænsninger for nye 
initiativer.  
 
I perioden har der derfor kun været samarbejdet omkring enkelte initiativer, som er opstået i 
den kontakt, der i forvejen er mellem foreningerne og kommunen. For eksempel har en 
forening ønsket at afholde et foredrag om sundhed, som så kobles sammen med en 
præsentation af det lokale foreningsliv. Administrationen anbefaler, at puljen til 
sundhedsinitiativer fortsætter i 2021 særligt i lyset af, at der i 2021 skal udarbejdes en ny 
sundhedspolitik, som forventeligt sætter en strategisk retning, som sundhedsinitiativerne kan 
tage udgangspunkt i.  

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af lov som social service, LBK nr. 150 af 16. februar 2015, §18. 

Administrationen indstiller, 

at puljen på 200.000 kr. til lokale sundhedsinitiativer fastholdes i 2021. 

Beslutning 

Indstilling godkendt 
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27.15.12-G01-2-20 

81. Fordeling af §18-midler for 2021 

Beslutningstema 

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal tage stilling til fordeling af §18-midlerne for 2021 samt 
overførsel af ikke-brugte midler fra 2020 til 2021.  

Økonomi 

§18-puljen lyder i 2021 på 2.354.760 kr. Såfremt udvalget ligesom sidste år vælger at afsætte 
200.000 kr. til en særlig pulje til partnerskaber mellem foreninger og kommunens 
sundhedshus samt 70.000 kr til en initiativpulje, skal de resterende 2.084.760 kr fordeles 
mellem de 38 indkomne ansøgninger. Da kommunen får en andel af momsen retur, så kan der 
i alt fordeles 2.149.000 kr mellem de 38 indkommende ansøgninger. 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

I august 2015 godkendte udvalget for Fritid & Fællesskab nye retningslinjer for uddeling af 
§18-midler i Hedensted Kommune. De nye retningslinjer er udarbejdet i samarbejde med en 
gruppe af frivillige bestående af repræsentanter fra udvalgte foreninger og organisationer, som 
er berettigede til at søge §18-midler. Der er løbende sket opdateringer af retningslinjerne. 
Seneste opdatering var i marts 2019. 

Sagsfremstilling 

Der er modtaget 38 ansøgninger fra foreninger og organisationer, som søger §18-midler til 
2021 - se vedhæftede bilag. 
 
På grund af Covid-19 har mange foreninger måttet aflyse deres arrangementer og aktiviteter i 
store dele af 2020. Derfor søger en række foreninger om lov til at overføre bevilgede §18-
midler fra 2020 til 2021 - se vedhæftede bilag. 

Kommunikation 

Der gives skriftlig besked til alle ansøgere senest medio december 2020. 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 150 af 16. februar 2015, §18. 
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Administrationen indstiller, 

at udvalget for Fritid & Fællesskab drøfter og tager stilling til fordeling af §18-midlerne til de 
38 frivillige sociale foreninger og organisationer, som har indsendt ansøgninger. Derudover 
skal udvalget drøfte og tage stilling til, om ikke-brugte §18-midler fra 2020 må overføres til 
2021. Hvis det besluttes medtages beløbet i den samlede overførselssag.  

Beslutning 

Paragraf 18 midlerne for 2021 og overførste midler fra 2020 til 2021 fordeles således, som det 
fremgår af det vedhæftede regneark. 

Bilag 

 Oversigt §18-ansøgninger 
 Godkendelse af overførsler fra 2020 til 2021 
 Oversigt §18-ansøgninger 
 Oversigt anmodninger om overførsler 
 Nr. 2 - Ansøgning 
 Nr. 3 - Ansøgning 
 Nr. 4 - Ansøgning 
 Nr. 5 - Ansøgning 
 Nr. 6 - Ansøgning 
 Nr. 7 - Ansøgning 
 Nr. 8 - Ansøgning 
 Nr. 8 - Budget 
 Nr. 9 - Ansøgning 
 Nr. 10 - Ansøgning 
 Nr. 11 - Ansøgning 
 Nr. 12 - Ansøgning 
 Nr. 12 - Budget 2021 
 Nr. 1 - Ansøgning 
 Nr. 13 - Ansøgning 
 Nr. 14 - Ansøgning 
 Nr. 15 - Ansøgning 
 Nr. 15 - Budget 
 Nr. 16 - Ansøgning 
 Nr. 17 - Ansøgning 
 Nr. 18 - Ansøgning 
 Nr. 18 - Budget og aktivitetsbeskrivelser 
 Nr. 19 - Ansøgning 
 Nr. 19 - Budget 2021 
 Nr. 20 - Ansøgning side 1 
 Nr. 20 - Ansøgning side 2 
 Nr. 20 - Ansøgning side 3 
 Nr. 20 - Ansøgning side 4 
 Nr. 20 - Ansøgning side 5 
 Nr. 21 - Ansøgning 
 Nr. 22 - Ansøgning 
 Nr. 23 - Ansøgning 
 Nr. 24 - Ansøgning 
 Nr. 25 - Ansøgning 
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 Nr. 26 - Ansøgning 
 Nr. 27 - Ansøgning 
 Nr. 28 - Ansøgning 
 Nr. 29 - Ansøgning 
 Nr. 30 - Ansøgning 
 Nr. 31 - Ansøgning 
 Nr. 32 - Ansøgning 
 Nr. 33 - Ansøgning 
 Nr. 34 - Ansøgning 
 Nr. 35 - Ansøgning 
 Nr. 36 - Ansøgning 
 Nr. 37 - Ansøgning 
 Nr. 38 - Ansøgning 
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20.00.00-S49-1-20 

82. Udmøntning af kulturpulje 2021 

Beslutningstema 

Udvalget for Fritid & Fællesskab skal tage stilling til udmøntning af den strategiske kulturpulje i 
2021. 

Økonomi 

De 300.000 kr. til den strategiske kulturpulje finansieres via overførte midler fra 2020 til 2021.  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Historik 

Udvalget for Fritid & Fællesskab besluttede på udvalgsmødet 3. november 2020 at etablere en 
strategisk kulturpulje, som et 1 årigt forsøg.  

Sagsfremstilling 

I Hedensted Kommune handler visionen om det gode liv bl.a. om meningsfyldte fællesskaber 
og positive oplevelser. Det kan kulturen i høj grad være med til at udvikle og skabe. Kultur i 
Hedensted Kommune er i forvejen mangfoldigt og levende. Kulturen udspringer af lokale 
fællesskaber og initiativer. Og vigtigst af alt rummer det plads til at mange flere kan være 
med. Corona har i høj grad præget fællesskaber og aktiviteter i 2020 og forventes også at 
påvirke hverdagen i 2021. Det er derfor både vigtigt at fastholde fællesskaberne i en tid som 
denne, men også sikre at flere kan få glæde af de fælles oplevelser.  
 
Her kan naturen spille en helt særlig rolle. Natur i Hedensted Kommune er også mangfoldig og 
forskelligartet. Der kan skabes mange arenaer, hvor kultur kan opleves i store fællesskaber, 
mindre grupper og på egen hånd. Det kræver ikke særlige forudsætninger for at være med og 
evt. Corona-retningslinjer vil være nemmere at overholde. Ønsket er, at en lang række 
samarbejdspartnere fra bibliotekerne og aftenskolerne til kunstnere og museer vil være med til 
at bringe deres eksisterende aktiviteter i spil i naturen på en ny måde. Samtidig kan vi bringe 
nye aktviteter såsom teaterforestillinger og udstillinger ud i naturen. Endelig så er der stor 
mulighed for at skabe øget tværfagligt samarbejde mellem kulturaktørerne.  
 
Aktiviteterne skal skabes i samarbejde med de forskellige aktører, men flere aktører har 
allerede nu givet udtryk for gerne at ville afvikle aktiviteter i naturen. Teater Jævn vil gå på 
opdagelse i naturen og fantasien sammen med børn og deres familier. Bibliotekerne vil 
etablere skattejagter forskellige steder i kommunen, hvor der skal læses højt af skattekort, 
mens deltagerne jagter lokale historier. En del af aktiviteterne vil kunne leve videre efter 2021, 
mens andre bliver enkeltstående arrangementer.  
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Alle aktiviteterne kommunikeres samlet via en hjemmeside på hedensted.dk og bliver dermed 
også muligheden for at synliggøre de mange forskellige kulturaktører. Fra hjemmesiden 
kommunikeres der via sociale medier, lokale medier og de mange aktørers platforme. De 
økonomiske midler anvendes primært til aktiviteter. Kultur og Fritid anvender midlerne i 
aftalerne med de forskellige aktører som det kendes fra Aktiv Ferie og dermed ikke som en 
ansøgningsrunde pga. den korte tidshorisont.  
 
Bilag 1 er en udvidet beskrivelse med forslag til udmøntningen. 

Administrationen indstiller, 

at forslag til kulturpuljen 2021 gdrøftes 

Beslutning 

Forslag til udmøntning af kulturpuljen 2021 godkendt. 

Bilag 

 Bilag 1 - Forslag til udmøntning af kulturpulje 2021 
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20.00.00-Ø40-9-16 

83. Byens Hus - Løsning 

Beslutningstema 

Byrådet skal tage stilling til etablering af Byens Hus i Løsning. 

Økonomi 

Arbejdsgruppen bag Byens Hus modtog i august 2016 25.000 kr. fra Fritidsudvalgets 
udviklingspulje til projektudvikling. Derudover bevilgede Byrådet yderligere 500.000 kr. til 
projektudvikling i forbindelse med budgetlægningen for 2019. Det samlede projekt til 
etablering af den selvejende institution Byens Hus samt udearealer er vurderet til at koste 
58.111.278 kr inkl. moms. Dertil kommer et endnu ukendt beløb til opkøb af ejendomme. På 
side 22 i bilag 1 ses en oversigt over den forventede økonomi i projektet.  
 
I projektet er det en forudsætning, at den nuværende boldhal, gymnastiksal og 
omklædningsrum overdrages til den selvejende institution, hvilket skal ske efter gældende 
lovgivning. Dertil kommer forudsætningen, at det nuværende tilskud til Bikub1 via paragraf 18 
puljen bevares ved flytningen til den nye facilitet. 
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 er der afsat rådighedsbeløb på 2 mio kr i 
2021, 8,5 mio kr i 2022 og 7 mio kr i 2023 som anlægstilskud, i alt 17,5 mio kr over tre år. 
Som følge af den særlige kommunale momsudligning kan der i alt udbetales 21,084 mio kr 
over de tre år. Det forudsættes, at der lokalt indsamles minimum 1 mio kr til projektet. Det er 
derudover en forudsætning for projektet, at der ydes en kommunal lånegaranti på 16.400.000 
kr. Hedensted Kommune skal deponere et beløb svarende til den del af anvendelsen, der kan 
henføres til kommunen. I lignende sager er denne anvendelse vurderet til 70%. Såfremt det 
også gør sig gældende i det endelige projekt, skal der således i forbindelse med Byens Hus 
deponeres 11.480.000 kr, der frigives med 1/25 om året efter det første år af lånets løbetid. 
Der er udarbejdet et driftsbudget for Byens Hus ud fra forventede udlån, driftstilskud, 
aktiviteter og omkostninger. Den årlige kommunale udgift til drifts- og lokaletilskud forventes 
at udgøre ca. 1.490.000 kr. Herfra kan trækkes nuværende driftsomkostninger på ca. 378.000 
kr, således den øgede kommunale driftsudgift vil udgøre ca. 1.112.000 kr pr. år.  
 
Udgiften er indeholdt i driftbudgettet for 2023 og efterfølgende år. 
 
Arbejdsgruppen forventer at finde de resterende midler til etableringen af den selvejende 
institution via en lokal indsamling, sponsorater og fondsansøgninger. Økonomien til 
udearealerne findes inden for de allerede afsatte midler til byprojekter i Løsning herunder 
baneunderføring. Der vil også blive arbejdet på at hente supplerende finansiering til 
udearealerne via fonde og indsamlinger.  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 
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Historik 

Projektet om Byens Hus har tidligere været præsenteret på henholdsvis dialogmøde og 
temamøde i Byrådet. Projektet blev senest præsenteret på Byrådets temamøde den 7. oktober 
2020.  

Sagsfremstilling 

En lokal arbejdsgruppe har siden 2016 arbejdet med udviklingen af Byens Hus. Det sker i 
forbindelse med etableringen af en samlet udviklingsplan for Løsning. Udviklingsplanen blev 
vedtaget i 2017 og der blev etableret forskellige arbejdsgrupper, der løbende har arbejdet med 
at realisere udviklingsplanen. I 2019 lå første udkast til et skitseprojekt klar. Herefter har 
arbejdsgruppen i samarbejde med Hedensted Kommune, rådgivere og arkitekter arbejdet 
videre med at involvere flere foreninger og interessenter samt byens børn og unge, således 
interessentønskerne nu er omsat i skitseform i prospektet.  
 
Etableringen af Byens Hus er ønsket om at være byens hjerte, der rummer både de 
eksisterende og nye fællesskaber samt sikre en by i udvikling. Det er ønsket, at Byens Hus 
skal nedbryde skellet mellem de formelle foreningsaktiviteter og de uformelle aktiviteter og på 
den måde sikre, at flere indgår i og bidrager til byens fællesskaber. Det skal være et 
fælleshus, der både kan rumme små og store fællesskaber, dem der mødes ofte og dem der er 
sammen ad hoc samt invitere til både bevægelse og kultur. Et sted hvor det frivillige 
engagement smelter sammen på tværs af folkeoplysning, socialt arbejde, kultur og 
medborgerskab.  
 
På den indendørs bane kommer bygningen til at bestå af et fælles hjerte, der inviterer til 
uformelt ophold, men som også kan bruges til større forsamlinger til f.or eksempel 
fællesspisning, koncerter og foredrag. Huset rummer også en idrætsdel med et halgulv, der 
giver mulighed for badminton, springgymnastik og mange andre klassiske idrætsgrene. Dertil 
kommer mindre lokaler, som kan bruges til feksempelvis yoga og fitnessaktiviteter, ligesom 
der naturligvis er tænkt i omklædningsfaciliteter og depotplads. Den resterende del af huset er 
flesksible lokaler i forskellige størrelser samt et køkken, der skal danne rammen om alt fra den 
sociale forening Bikub1 og foreningernes bestyrelsesmøder til aftenskoler og kulturelle 
fællesskaber. Med kommunens fokus på klogt anvendte kommunale m2 udarbejdes der 
samtidig en model for, hvordan kommunen kan anvende faciliteterne til forskellige aktiviteter 
f.or eksempel møder, kurser, mødregrupper og sorggrupper. Med Løsning Skole som en 
central bruger i dagtimerne, kommer huset altså til at bestå af mange forskellige aktører og 
aktiviteter og på den måde at være hele byens hjerte. Udenfor er området bygget op af 
Kulturtorvet, Aktivitetstorvet og Skoletorvet. Med torvene åbner Byens Hus sig til alle sider og 
giver mulighed for fællesskab, ophold og aktivitet på tværs af alder, interesser og 
tilhørsforhold. En løbebane binder hele uderummet sammen.  
 
Den kommende proces består dels af igangsætning af lokalplansarbejdet for området og dels 
yderligere fundraising. Udvalget for Teknik vil på deres møde i januar få forelagt en sag om 
stillingtagen til igangsættelse af lokalplansarbejdet, som forventes at tage et år fra 
igangsættelsen. Herefter følger en udbuds- og projekteringsfase på ca. ni måneder til et år og 
endeligt byggefasen på ca. 1½ år inden Byens Hus kan indvies. Arbejdsgruppen arbejder med 
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at igangsætte en lokal indsamling i Løsning. Derudover har Lokale og Anlægsfonden ydet 
rådgivningsstøtte til projektet, fordi projektet rummer spændende nationale perspektiver. De 
er særligt interesserede i udnyttelse af halgulv, det gode værtsskab og hvordan flere 
målgrupper kan få glæde af huset.  
 
Prospektet for Byens Hus med nærmere beskrivelse af ovenstående samt billeder og tegninger 
er vedlagt som bilag 1.  

Administrationen indstiller, 

at der arbejdes videre med projektet på det beskrevne grundlag 

Beslutning 

Indstilling godkendt. 
Fremsendes til PKØ til orientering 

Bilag 

 Bilag_20201201_Byens hus_A3 
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01.05.00-P20-1-19 

84. Udmøntning af Fælles Natur 2021 

Beslutningstema 

Udvalget for Fritid og Fællesskab skal tages stilling til et forslag om udmøntning af det beløb, 
der i Budget 2020 er afsat til Naturpolitik, Fælles Natur 

Økonomi 

Der er i Budget 2021 afsat 500.000 kr til Naturpolitik. 
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. 

Sagsfremstilling 

Intentionen med det afsatte beløb til Naturpolitik er, i lighed med de foregående 2 år, at skabe 
handlinger og aktivitet samt engagere de lokale fællesskaber, således at man får mulighed for 
sammen at skabe initiativer, der fremmer adgangen til naturen eller løfter kvaliteten af 
eksisterende naturtiltag. 
 
Formålet med indsatsen er at inspirere, facilitere og understøtte lokale borgerdrevne projekter, 
der bidrager til grøn omstilling og en bæredygtig livsstil generelt, herunder livskvalitet i 
sammenhæng med natur. Indsatsen skal fremme Hedensted Kommunes ønske om at øge 
biodiversiteten, som en del af den daglige fortælling og praksis. 
 
Det foreslås at beløbet, der er afsat til naturpolitik i 2021, bliver udmøntet på følgende vis: 

 Lokalråd, borgergrupper, foreninger med videre kan søge støtte til gennemførelse af 
projekter, der  

 Giver adgang til at færdes eller opholde sig i naturen 
 Er til glæde for friluftslivet  
 Løfter kvaliteten af eksisterende naturtiltag 
 Har fokus på at øge biodiversiteten 
 

I vurderingen af projekterne lægges vægt på, at projektet er til glæde for en større gruppe af 
borgere, samt at man i fællesskab selv bidrager til realiseringen af projektet ved eksempelvis 
frivillig arbejdskraft. 
 
Kortfattet ansøgning med beskrivelse af projekt og formål, forventede udgifter samt 
fællesskabets indsats sendes til Natur, Vand og Vej senest den 6. april, så ansøgningerne kan 
behandles på udvalgsmøde den 4. maj 2021. 

Kommunikation 

Der informeres herom på det kommende møde i Det fælles landdistriktsråd. 
Materiale sendes ud til alle Lokalråd samtidig med, at der informeres på kommunens 
hjemmeside. 
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Administrationen indstiller 

at forslag til udmøntning af beløb til Naturpolitik drøftes og godkendes 

Beslutning 

Forslag til udmøntning godkendt. 
Det forudsættes, at projekterne kan gennemføres i 2021. 
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00.00.00-A00-2-20 

85. Månedsopfølgning oktober måned- Hvordan forventes 
regnskabet at holde i forhold til budgettet. 

Beslutningstema 

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

Beslutning 

Til efterretning 

Bilag 

 Månedsopfølgning oktober 2020.pdf 
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00.22.04-A00-2-19 

86. Mødeplan/kalender 2020 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). 

Administrationen indstiller, 

at udvalget beslutter, om der skal være deltagelse i ovenstående arrangementer og i givet 
fald, hvem der deltager. 
 

Beslutning 

Intet at bemærke 
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00.01.00-P35-9-19 

87. Orienteringssager 

Beslutning 

Intet at bemærke 
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00.01.00-P35-11-19 

88. Eventuelt 

Beslutning 

Intet at bemærke 
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00.00.00-A00-1-20 

89. Godkendelsesark 

Beslutningstema 

Underskriftsside/ godkendelsesside. Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her. 

Beslutning 

Godkendt 
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Bilag 

 Bilag 1 - Projektbeskrivelse for Korninghus 2020 
 Bilag 2 - Anlægsbudget 
 Bilag 3 - Driftsbudget 
 Bilag 4 - Skitsetegning 
 Bilag 5 - Stueplan 
 Bilag 6 - Luftfoto 
 Biag 7 - Overvejelser om husets placering 
 Bilag 8 - Ugeskema 
 Oversigt §18-ansøgninger 
 Godkendelse af overførsler fra 2020 til 2021 
 Oversigt §18-ansøgninger 
 Oversigt anmodninger om overførsler 
 Nr. 2 - Ansøgning 
 Nr. 3 - Ansøgning 
 Nr. 4 - Ansøgning 
 Nr. 5 - Ansøgning 
 Nr. 6 - Ansøgning 
 Nr. 7 - Ansøgning 
 Nr. 8 - Ansøgning 
 Nr. 8 - Budget 
 Nr. 9 - Ansøgning 
 Nr. 10 - Ansøgning 
 Nr. 11 - Ansøgning 
 Nr. 12 - Ansøgning 
 Nr. 12 - Budget 2021 
 Nr. 1 - Ansøgning 
 Nr. 13 - Ansøgning 
 Nr. 14 - Ansøgning 
 Nr. 15 - Ansøgning 
 Nr. 15 - Budget 
 Nr. 16 - Ansøgning 
 Nr. 17 - Ansøgning 
 Nr. 18 - Ansøgning 
 Nr. 18 - Budget og aktivitetsbeskrivelser 
 Nr. 19 - Ansøgning 
 Nr. 19 - Budget 2021 
 Nr. 20 - Ansøgning side 1 
 Nr. 20 - Ansøgning side 2 
 Nr. 20 - Ansøgning side 3 
 Nr. 20 - Ansøgning side 4 
 Nr. 20 - Ansøgning side 5 
 Nr. 21 - Ansøgning 
 Nr. 22 - Ansøgning 
 Nr. 23 - Ansøgning 
 Nr. 24 - Ansøgning 
 Nr. 25 - Ansøgning 
 Nr. 26 - Ansøgning 
 Nr. 27 - Ansøgning 
 Nr. 28 - Ansøgning 
 Nr. 29 - Ansøgning 
 Nr. 30 - Ansøgning 
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 Nr. 31 - Ansøgning 
 Nr. 32 - Ansøgning 
 Nr. 33 - Ansøgning 
 Nr. 34 - Ansøgning 
 Nr. 35 - Ansøgning 
 Nr. 36 - Ansøgning 
 Nr. 37 - Ansøgning 
 Nr. 38 - Ansøgning 
 Bilag 1 - Forslag til udmøntning af kulturpulje 2021 
 Bilag_20201201_Byens hus_A3 
 Månedsopfølgning oktober 2020.pdf 
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