
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bilag 3 -  Spørgeskemaer for alle forsamlingshuse 

Det følgende er spørgeskemaer for alle 19 forsamlingshuse og sognegårde. Spørgeske-

maerne er udfyldt ved en rundringning til husene i perioden 26. februar - 1. marts 2021. 
 

Stenderup Forsamlingshus  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Det går ikke godt. Ingen udlejning. 
 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Ja. Har lidt opsparing, som var tænkt til nyt 
tag. Nu må taget vente eller repareres. 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-
ning?  

Ca. 100.000 - 120.000 kr. 
 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 

støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Byens borgere er automatisk medlem, beta-
ler ikke kontingent. 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Det mener han ikke, at de kan. 

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Ønsker et øget tilskud fra kommunen. 
 
 

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Har talt med byrådsmedlem Allan Petersen. 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Håber, at der snart bliver lukket op igen.  
Ved 50 personer, kan de udleje til konfirma-
tioner. 
Ved 75 – 100 personer, kan de åbne op igen 
for deres ugentlige bankospil. 
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Forsamlingshuset i  
Gudenåcenteret 

 

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Ser på helheden i centeret. Med nuværende 
tilskud til hal og svømmehal, så går det.  

Det er fonden, der lejer festlokalerne ud til 
forpagteren. Centeret bruger lokalerne midt i 
ugen, men ingen udlejning pga. corona. For-
samlingshusdelen er ikke deres primære ind-
tægtskilde.  
Økonomisk gik det ok i 2020 pga. de kom-
munale tilskud til hal og svømmehal. De 

kunne spare meget på energiudgifter ved at 
lukke ned for varmen. 
Det kan blive lidt hårdt økonomisk i 2021. 
De har Test-center i forsamlingshuslokale, 
som de stiller gratis til rådighed pga. de til-
skud, som de i forvejen modtager fra kom-
munen. 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Ja. God økonomi. 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-
ning?  

Ikke relevant, da der kun kan oplyses et be-
løb samlet for hele idrætscenteret.  
 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 
støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Nej 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Har fravalgt det.  

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Kommunen må gerne fortsætte samme linje 
som i dag. Herunder booke lokaler hos Gu-
denåcenteret/forsamlingshuset til møder, se-
niordans m.m.  

Har I henvendt jer til os som kommune 

på et tidspunkt under nedlukningen? 

Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

Vi kender hinanden, kommune og center, og 
har normalt en god dialog.  

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Ser frem til en genåbning.  
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Klakring Forsamlingshus  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Ingen udlejninger. Mere eller mindre samme 
udgifter som når der er åbnet op og udgif-
terne tærer på egenkapitalen. 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Ja, men fordi de tærer på egenkapital. Var i 
gang med at spare op til nyt tag og gasfyr.  
Indtægten kommer fra kontingent 6-7.000, 
Kommunalt tilskud, udlejning og arrange-
menter. 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-

ning?  

Ca. 215.000 kr. 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 
støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Nej 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Ja, men da det blev undersøgt kunne det 
ikke betale sig. Kompensationen ville blive 
ædt op af revisor.  

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Vil tage imod med kyshånd, hvis det beslut-
tes at give et ekstra kommunalt tilskud og 
opfordrer til at der på sigt laves en pulje til 
renovering af forsamlingshuse, da det ikke 
bliver muligt de kommende år, da al øko-
nomi pt. går til drift og ikke vedligehold. 
 

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 

som kommune? 

Ikke haft behov 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Ikke den store efterspørgsel på udlejninger.  
Bekymret for at der ikke bliver renoveret  
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Ølholm Forsamlingshus  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Underskud i 2020 omkring 10.000. Tærer på 
kassekreditten.  
Skole og børnehave bruger huset meget, så 

kunne godt tænke sig at deres leje af for-
samlingshuset blev genforhandlet. 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Det kommer an på hvornår de får lov at 
lukke op for udlejning igen. Pt. er der under-
skud. 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-

ning?  

Gæld på knap 300.000 kr. 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 
støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Nej 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Kasserer har undersøgt det– begrænset hvor 
meget de kunne få. 

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Har ikke tænkt over om kommunen kunne 
hjælpe med noget. 

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

Havde tjent lidt i foråret og forventede ikke 
at blive lukket ned igen, hvorved økonomien 
havde set bedre ud.  

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Mangler skøde på bygningen, men det skulle 
være ved at blive behandlet af kommunen. 
Vil lave arrangementer, som skaber indtægt 

når det åbnes op igen. 
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Skjold Sognegård  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Meget trygge. Har fået lavet et godt set up. 
Gode lokaler, da de har renoveret i 2019 
med primært frivillige kræfter.  

Alt ligger brak pt. 
Kan ikke lave nogen investeringer. 
Mistet indtægter i 2020 på ca. 20.000 og 
forventer at miste det samme i 2021. 
 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 

udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Hovedudgifterne er næsten dækket af det 

kommunale tilskud. 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-
ning?  

Det ved de ikke på stående fod.  

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 
støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Nej 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Nej  

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Nej, men i foråret kunne det have været rart 
kommunen havde tilbudt med spritautoma-
ter m.v. 

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

Ikke noget behov 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Har fået lavet et set up der fungerer og ser 
lyst på fremtiden, da de får ros for lokalerne 
og stedet. Der kommer nye bookinger, 
selvom folk er påpasselige.  
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Rårup Sognegård  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Ingen udlejninger. 
Havde 10 udlejninger sidste år.  

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Ikke dannet et overblik over. 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-
ning?  

Ved det ikke på stående fod. Det samme 
som slutningen af 2020. 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 

støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Nej 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Det gjorde de i starten, men de var ikke 
dækket ind.  

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Det har de ikke tænkt på. 

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

Ikke haft noget formål med at gøre det. 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Gerne komme i gang igen og håber på at 
komme i gang igen. Har bookinger i bogen. 
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Lindved Sognegård  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Ingen udlejning og mange udgifter. Renove-
ringer er sat i stå. Stilstand. Fået lavet nye 
toiletter sidste år. 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Ja. Rimelig sund økonomi.  
 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-
ning?  

Omkring 80.000 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 

I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 
støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Nej 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Det har vi kigget på. Kan ikke søge puljer, 
ad det er en kommunal bygning 

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-

ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Det har de ikke tænkt på. 

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

Regnede ikke med at kunne få noget. 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Det tager tid at komme i gang. Tror vi skal 
hen i 2022 for at det rigtig er i gang igen. 
Ser lyst på det. Vil tage imod med kyshånd, 
hvis der kommer ekstra tilskud. 
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Hærvejens Lejrskole  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Skindet på næsen. Er ved at barbere over-
skuddet ned på 150.000 kr. Skulle have væ-
ret brugt til nyt køkken. 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Hvis man igen må mødes, så vil det være 
muligt. Hvis man kan komme i gang i maj, 
hvor flere må mødes. Stadig bookinger i bo-
gen. Går glip af store arrangementer. 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-
ning?  

Omkring 90.000 kr., hvor 40.000 er i deposi-
tum. 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 
støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Medlemskontingent, men ellers ikke. Fået le-
gat på 5.000 kr.  

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Det har de kigget på. Kunne få et beløb der 
svarede til revisor omkostninger. 

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Nej, klarer sig selv. Hvis vi kommer i likvidi-
tetsproblemer vil det være nødvendig at 
kontakte kommunen. 
Kommunen kunne benytte faciliteterne.  

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Ja vedr. tilskud 2021 ift. manglende general-
forsamling. 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

-//- 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Positive. Oplever stilstand nu, men skal nok 
klare sig. 
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Hjortsvang Forsamlingshus  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Huset bliver brugt meget. Nyt tag og nye toi-
letter. Loppemarked 4 okt. aflyst. Aflyste fo-
redrag og mandeaften. Udfordringer ift. ud-

lejning. 
Mange indtjeningsmuligheder er ikke mulige 
at gennemføre.  

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Har faste udgifter på 75.000 kr. med tilskud 
på ca. 20.000. 
 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-
ning?  

Ved det ikke på stående fod. 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 
støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Nej 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Har snakket om det, men ikke gjort noget. 

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej  

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Kan godt klare det selv.  

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

Ikke haft behov. 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Håber at forsamlingshuset kan bestå. Kræ-
ver at man tænker anderledes for at skabe 
indtjening når der ikke længere arrangeres 

store fester. 
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Bjerre Borgerhus  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Hænger i. Der sker ikke så meget, det er 
gået lidt i stå. Børnehaven bruger salen. 
 

De klarer sig med det kommunale tilskud, da 
de ikke selv ejer bygningen og udgifterne til 
vand, varm m.v. ikke er så store, når der 
ikke er aktivitet. 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 

vand, varme og forsikring. 

De klarer det, men tærer på opsparing.  

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-
ning?  

Omkring 50.000 og varmeregning er på vej. 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 
støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Nej 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Er undersøgt. Kunne ikke få støtte. 

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Ikke noget de har snakket om i bestyrelsen. 

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

Ikke haft behov. Kommunens bygning 
 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Bekymret for om forsamlingshuset stadig 
kan trække store fester eller om folk hellere 

vil støtte restaurationsbranchen. Der er ikke 
så mange der længere holder store fester 
med 70-80 mennesker, men i stedet med 
25-30 gæster, hvor deres sal bliver for stor.  
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Barrit Forsamlingshus  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Ingen aktivitet. Økonomien er inkluderet i 
BKI. Brugt tiden på at istandsatte sognegår-
den. Først salen og sidste sommer køkkenet. 

Og nu i gang med kælderen. Bruger tiden til 
at få renoveret. 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Ja, ingen problemer da økonomien indgår i 
BKIs samlede økonomi. 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-

ning?  

Ser fin ud. 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 
støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Nej 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Har undersøgt det. Kunne ikke få tilskud. 

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Der har ikke været brug for hjælp efter ud-
meldingen omkring at tilskud til hallerne ud-
betales på baggrund af 2019.  

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

Har ikke haft behov. 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Har nu et tidssvarende forsamlingshus 
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Uldum Forsamlingshus  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Ingen udlejning, og bookede konfirmations-
fester bliver aflyst eller flyttet. 
Renovering af køkken, her bruger forsam-

lingshuset de opsparede midler + tilskud fra 
Nordea fonden. 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Faste udgifter på ca. 66.000 kr. pr. år. De 
store regninger forfalder først til efterår. 
Renovering betales, og med det faste kom-
munale tilskud, håber de lige at kunne klare 

alle udgifter. 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-
ning?  

Der kan oplyses et ca. beløb på 300.000 kr. 
som skal bruges til betaling i forb. med køk-
ken-renovering. 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 
støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Der er indtægt ved medlemskontingent. Der 
er indsamlet penge til køkkenprojekt med 
116.000 kr.  Loppemarked og banko giver 
også overskud.  

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Ja, men det er alt for kompliceret at søge.  

Har I søgt statens hjælpepakker? Har forsøgt, men kan ikke få det sendt  

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

De vil gerne kunne søge om en ekstra bevil-
ling, når de har kendskab til, hvorvidt opspa-
ring og tilskud kan finansiere køkkenprojekt 
og faste udgifter fuldt ud.  
Kan der gøres noget i forhold til udgiften til 
renovation. Der er jo ingen affald, så længe 
der er lukket ned. 

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Helt sikker på, at vi kommer styrket ud af 
det her. Tror på, at alle støtter lokalt, for el-
lers har vi ikke noget lokalt længere. 
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As Forsamlingshus  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Ingen udlejning. Dog leje ud et par dage til 2 
piger, der træner i dans. 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Ja 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-
ning?  

Ikke oplyst 
 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 

støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Nej 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Nej 

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

De er bekendt med, at de altid kan ringe til 
Kultur & Fritid med spørgsmål.  

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

 
Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Folk er normalt glade for at leje huset, der er 
renoveret og god akustik. 
Kunne mærke konkurrencen fra Juelsminde 
Strand Hotel.  
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Glud Forsamlingshus  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Klager ikke. Nogen trænger mere til hjælp, 
end de gør. Glud Forsamlingshus klarer sig 
ret godt på trods af mistet udlejning. 

De har haft bankospil, og denne aktivitet gi-
ver overskud.  

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Ja 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-

ning?  

Ca. 60.000 kr. 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 
støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Ja, fra støttekontingenter. 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Nej 

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Vi må gerne fortsætte med at bruge forsam-
lingshuset ved kommunal valg. 

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Banko starter op igen. Der er god opbakning 
i området, og en tro på, at alt bliver normalt 
igen. 
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Hjarnø Forsamlingshus  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Ingen aktivitet. Kun lidt sy-aftener og møder 
for max. 5 personer.  

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Indtil videre går det, de passer på pengene, 
og vedligeholdelse udsættes. 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-
ning?  

Ca. 10.000 – 20.000 kr.  

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 

støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Nej, ingen. 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Nej, men foreningen for forsamlingshuse har 
rettet henvendelse. Kasserer mente, at de 
godt kunne klare sig.  

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-

ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Det må den samlede bestyrelse svare på.  

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

Kassereren mente, at de kunne klare sig.  

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Det bliver normalt igen.  
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Hornborg Forsamlingshus  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Udfordringer med bygningen, herunder ta-
get. Tør ikke bruge penge lige nu. Venter og 
håber på bedre tider. Der kommer udgifter 

til kloakering og spildevandsseparering. 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Ja, i kraft af indtægt fra lejlighed ovenpå. Og 
det faste tilskud. Og lokalarkivets lejemål, 
som kommunen betaler for. 
Vedligeholdelse, vinduer – ingen penge til 
det. 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-
ning?  

 
I banken ca. 80.000 kr.  

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 
støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Nej, ingen indtægter. Dog indtægt fra udlej-
ning af lejlighed i bygningen. 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Revisor har set på det. De kan ikke blive om-
fattet af statens hjælpepakke, bl.a. fordi 
nedgangen i indtægter skal være minimum 
30 % i perioden.  

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Ekstra tilskud eller lån på gode vilkår, især i 
forhold til kloak projektet. 
 

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

De har talt med Claus Thaisen. 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Uforudsigelig. Håber, at der kan holdes fe-
ster m.m. igen i forsamlingshuset. 
Finansiering af kloak og nye vinduer fylder 
rigtig meget for dem. 
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Hvirring Forsamlingshus  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Mistet meget udlejning. Indtægter er halve-
ret. Nyt loft i salen i foråret, derfor blev de få 
opsparede midler brugt her. 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Pr. 10. marts går konto i minus indtil det fa-
ste tilskud overføres fra kommune.  
Energiudgifter betales aconto, forsikring er 
betalt. 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-
ning?  

 
0  kr. 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 
støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Ingen kontingenter. Enkelte udlejninger i 
aug. – sept. 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Nej, men landsforeningen af forsamlingshuse 
har arbejdet lidt med området og informeret. 

Har I søgt statens hjælpepakker? Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

Dobbelt tilskud i 2021 ønskes. Eller rentefrit 
lån. 

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

 
Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

Havde håbet, at det lige kunne gå. 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Det er svært at sige. Måske vender folk til-
bage og lejer forsamlingshuset. Måske kan 
man ikke rejse ud og så bruger man penge 
på en finere fest på restaurant i stedet.  
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Vrigstedhus  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Ikke meget udlejning i 2020. Har lidt opspa-
ring. 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Ja, god økonomi. 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-
ning?  

70.000 kr.  
 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 

støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Enkelte udlejninger. Indtægt fra medlems-
kontingenter på ca. 6.000 kr.  

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

Tror ikke det kan betale sig, fordi de så skal 
betale en revisor for at få det regnet ud.  

Har I søgt statens hjælpepakker?  
nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-

ker? 

 

nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

De kan altid bruge lidt ekstra midler.  
Vedligeholdelse bliver udsat.  

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Nej 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 
som kommune? 

Har regnet med at kunne klare sig igennem 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Positiv, tror på, at aktiviteter og udlejning 
kommer i gang igen. 
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Aale Forsamlingshus  

Generelt  

Fortæl mig lidt om hvordan det går hos 
jer? 

Det går ikke så godt, bookede aftaler er af-
lyst. Næsten ingen udlejning i 2020. Egne 
arrangementer er aflyst, f.eks. 2 x fælles-

spisning, normalt med 100 personer. Jule-
marked også aflyst. 

Drift  

Har I mulighed for at betale de faste 
udgifter resten af 2021? F.eks. el, 
vand, varme og forsikring. 

Har sparet lidt op til vedligeholdelse. Håber, 
at kunne betale udgifter for 2021 ved at 
bruge af opsparingen til vedligeholdelse. 

Hvad er jeres aktuelle kontantbehold-

ning?  

Regnskabsafslutning for 2020 med 115.000 

kr.  
 

Har I haft indtægter i den periode, hvor 
I har haft lukket? F.eks. fra lejemål, 
støttekontingenter, aktiviteter og lign?   

Indtægter i den korte tid, aug. – okt. 2020 
ved almindelig udlejning. 
Indsamling med donation til udskiftning af 
nogle vinduer, arbejdet blev udført i efter-
året. 

Hjælpepakker  

Har I kigget på om I er dækket af sta-
tens hjælpepakker? 

De er ved at se på det. Faste udgifter skal 
deles ud på måneder, men hun forventer 
ikke, at de kan få noget fra statens hjælpe-
pakker. 

Har I søgt statens hjælpepakker?  
Nej 

Har I fået penge fra statens hjælpepak-
ker? 

 
Nej 

Samarbejde  

Hvordan tænker I, at vi som kommune 
kan hjælpe jer? 

De har talt om, at et ekstra tilskud fra kom-
munen godt kunne bruges. 

Har I henvendt jer til os som kommune 
på et tidspunkt under nedlukningen? 

Nej – men de har savnet information fra 
kommunen. 

Hvorfor har I ikke henvendt jer til os 

som kommune? 

De skulle lige se, hvor lang tid der ville gå, 

inden der blev åbnet op igen. 

Fremtid  

Hvordan ser I på fremtiden efter en 
nedlukning? 

Fortrøstningsfuld. Kunderne kommer igen, 
tror han. Folk har savnet at mødes. Sam-
lingssted for unge og gamle.   

 


