
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oversigt over behov for øget tilskud til forsamlingshuse og sognegårde 
 

Indledning 
I 2021 udbetales samlet 445.114 kr. i tilskud til forsamlingshuse og sognegårde. 16 for-
samlingshuse/sognegårde beliggende i egne bygninger modtager hver 25.435 kr., mens 
3 forsamlingshuse/sognegårde beliggende i kommunale bygninger modtager hver 12.718 
kr. For at få en status over konsekvenserne af nedlukningen i forbindelse med Corona, er 
der i perioden 26. februar – 1. marts 2021 taget telefonisk kontakt til de 19 forsamlings-

huse og sognegårde i Hedensted Kommune. Derudover er alle regnskaberne for 2019 
gennemgået samt regnskaberne for 2020 for de enkelte af dem, der har indsendt dem.  
 

Status 
Der er pt. ingen aktivitet i forsamlingshusene. Mange udlejninger er blevet aflyst og det 
mærkes, at folk er forsigtige med at booke nye tider. Da tidshorisonten for nedlukning 
ikke kendes, bliver der ikke igangsat den planlagte vedligehold, da disse midler gemmes 
til kommende driftsudgifter. 
 
De fleste forsamlingshuse meddeler, at de er i stand betale deres driftsudgifter i indevæ-
rende år ved hjælp af det kommunale tilskud og ved at bruge af opsparede midler. Et par 
af husene er i en økonomisk situation, der må betegnes som værende bekymrende. De 
er opfordret til at få det kommunale tilskud for 2021 udbetalt med øjeblikkelig virkning. 
Ingen af forsamlingshusene har søgt de nationale hjælpepakker. Forsamlingshusene har 
enten ikke opfyldt kriterierne for at kunne søge eller vurderet, at kompensationen ville 

være så lille, at det ikke ville kunne betale sig. 
 
Meget få af forsamlingshusene har været i dialog med kommunen under nedlukningen, 
da de har klaret sig selv og ikke har haft behov for hjælp. Flere forsamlingshuse peger 
på, at kommunen vil kunne hjælpe forsamlingshusene ved at booke husene til møder, 
konference og lignende. Nogle af forsamlingshusene vil være glade for et ekstraordinært 
tilskud, mens andre ikke mener at have brug for et ekstraordinært tilskud.  

 

Fremtid 
Generelt ser forsamlingshusene positivt på fremtiden, når der igen kan være aktivitet i 
husene. Økonomien i 2021 afhænger af hvor længe nedlukningen varer og om forsam-
lingsforbuddet ophæves. Forsamlingshusenes opsparingen til renovering og vedligehold 
bliver i øjeblikket brugt til driftsudgifter, og der er fra forsamlingshusene forslag om, at 
der etableres en pulje til renovering de kommende år. 
 

Scenarier for ekstraordinært tilskud 
Byrådets besluttede på byrådsmødet d. 24. februar 2021 følgende vedrørende forslaget 
om et ekstraordinært tilskud til forsamlingshusene: 
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Byrådet er opmærksom på den vanskelige situation forsamlingshusene står i 
lige nu – og vil gerne understøtte deres økonomi med minimum 50% oven i 
det nuværende tilskud. Sagen sendes derfor videre til Udvalget for Fritid & 
Fællesskab med henblik på at få belyst behovet for øget tilskud til forsam-
lingshusene og andre selvejende institutioner (corona-hjælpepakke). Sagen 

sendes efter udvalgsbehandling tilbage til byrådet på marts-mødet. 
 
Når momsrefusionen er indregnet, vil forslaget give en merudgift på 200.000 kr. i 2021, 
der ikke er budgetmæssig dækning for inden for området. 
 
Det ekstraordinære tilskud kan udbetales ud fra følgende forskellige scenarier: 
 

 Det samlede beløb fordeles, så alle forsamlingshusene modtager 50% mere end 
det oprindelige tilskud for 2021. 
  

 Det samlede beløb fordeles efter indsendelse af regnskabet for 2020 til de forsam-
lingshuse, som har behov for øget tilskud.  
 

 Det samlede beløb uddeles via en aktivitetspulje, således forsamlingshusene har 
mulighed for at skabe aktiviteter i lokalsamfundene og samtidig generere indtægt 
til forsamlingshusene. 
 

 Det samlede beløb uddeles via en renoveringspulje.  
 
Administrationen anbefaler derudover, at der efter corona-nedlukningen tages en drøf-
telse i Udvalget for Fritid & Fællesskab vedrørende forsamlingshusenes økonomi samt en 
dialog med de forsamlingshuse, der er hårdrest ramt, om hvordan økonomien kan gen-

oprettes.  


