Forsamlingshusmøde tirsdag d. 21. maj 2019 i Hem Forsamlingshus kl. 18.30-21.30
Deltagere: 14 forsamlingshuse og 40 personer (inkl. 2 fra Mariagerfjord Bibliotekerne og 2
fra Kultur og Fritid)
1. Orientering fra Kultur og Fritid
Kultur og Fritid er repræsenteret af Annika Johansen og Lotte Madsen.
Økonomi:
• I 2018 var det årlige tilskud pr. forsamlingshus 2.000 kr.
• I 2019 er det 1.000 kr. pr. hus.
• Derudover bliver puljen beskåret med 25.000 kr.
• Orientering om retningslinjer i forbindelse med tilskud.
Regnskaber og projektregnskaber skal komme ind rettidigt, inden d. 1/6. De skal
være underskrevet og det skal tydeligt fremgå, hvad forsamlingshuset har fået i
tilskud fra Mariagerfjord Kommune. Der må ikke fremgå nogle personoplysninger.
Samtidig skal bestyrelsen være korrekt oprettet i Conventus. Det er den enkeltes
forenings ansvar at opdatere profilerne, hvis der fx sker udskiftninger, nye
mailadresser osv. Det er også bestyrelsen, som styrer, hvem der er brugere og
dermed har mulighed for at gå ind og tilrette på profilerne.
Kultur og Fritid kan altid kontaktes for vejledning og spørgsmål.
2. Valg til forretningsudvalg
Forretningsudvalget består af Eva Friborg fra True Forsamlingshus og Birgitte Buus fra
Helberskov.
Forretningsudvalgets opgaver er bl.a. at planlægge møderne sammen med Kultur og
Fritids forvaltningen. Mødes ca. 1-2 gange årligt. Annika opfordrer interesserede til at
skrive en mail til hende – annij@mariagerfjord.dk
3.
•
•
•
•
•
•
•

Projektstøtte 2019
Kulturhuset Veddum Sal af 1884, Nyt gulv på scenen: 12.831,84 kr.
Fruerlundparken, Varmepumpe til forsamlingshusets toiletter: 25.000 kr.
Døstrup Forsamlingshus, Opgradering og udbedring af kloak: 50.000 kr.
Hem Forsamlingshus, Varmepumpe: 22.000 kr.
Visborg Forsamlingshus, Nye vinduer: 30.000 kr.
Hvornum Forsamlingshus, Renovering af køkken og elinstallationer: 40.000 kr.
Valsgård Forsamlingshus, Renovering: 25.000 kr.
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4. Oplæg fra Mariagerfjord Bibliotekerne
Mariagerfjord Bibliotekerne er repræsenteret af Anita Græsbøll Larsen og Inge H. W.
Olesen.
• Bogcaféer: Bibliotekerne udbyder seks forskellige bogcafeer, som de meget gerne
vil ud med i lokalområderne og forsamlingshusene.
• Ro(man)tid og Lyttevitaminer: Bibliotekerne har også forløbene Ro(man)tid og
Lyttevitaminer, som de også meget gerne vil komme ud med.
Kontakt Anita eller Inge for at høre mere om et samarbejde på alars@mariagerfjord.dk
eller ingeo@mariagerfjord.dk eller på 97 11 42 05.
Se også vedhæftede oplæg fra Mariagerfjord Bibliotekerne.
5. Nemme arrangementer og gode erfaringer
Oplæg Birgitte Buus fra Helberskov Forsamlingshus
• Loppemarked – hvor lokale donerer ting. Overskuddet går til forsamlingshuset
• Fest kun for kvinder eller kun for mænd
• John Mogensen aften –færdigt arrangement med musik og snak. Der opfordres til,
at deltagere forudbestille billetter, da gæsterne så som regel er villig til at bruge
flere penge på aftenen.
• Rom smagning og whisky smagning plejer at være et hit og er nemt at gå til.
• Lørdagscafeer, ude eller inde. Her kan folk komme og få kaffe og rundstykker
samt socialt sammenhold.
• Fortælleraften om byen, mennesker eller rejsehistorier. God idé at inddrage
lokalhistorisk arkiv.
• Running Dinner – rigtig god måde at få nye folk ind i byens sammenhold. Her kan
man fx afslutte i byens forsamlingshus, så alle der har deltaget i løbet af aftenen
mødes og hygger sig. Det er bl.a. kendt i Als, Tisted og Astrup.
• Running Business – eksempel fra Als, hvor borgere besøger lokale
erhvervsdrivende og institutioner på en specifik dag. Første gang deltog 80 og der
er planer om at afholde endnu et.
• Gå banko – I Als afholder man det 6 gange om året, motion kombineret med
socialt samvær.
Helberskov skelner mellem arrangementer, der giver penge i kassen og arrangementer
man laver for at skabe sammenhold og fællesskab i byen.
Hem byder ind med, at de har et festudvalg, som sidder for et år af gangen.
Der er flere forsamlingshuse, som har prøvet sig frem med fællesspisning. Det kan dog
være rigtig svært, da der skal være nogle, som tager initiativ til at lave maden.
Det er vigtigt, at man kigger sig omkring og finder ud af, hvad nabobyerne laver, da man
ikke skal lave det samme inden for få km.
Hem Forsamlingshus slår samtidig fast, at man skal huske fornøjelsen og det ikke kun skal
handle om penge.
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6. Oplæg Kim Knudsen, Hørby Forsamlingshus
Hørby Forsamlingshus har gode erfaring med, at der er projekter, som bliver lagt uden for
bestyrelsen.
For der har tidligere været en opfattelse af, at det er bestyrelsens hus og ikke et
forsamlingshus. Nu er bestyrelsen mere organisator og lader andre frivillige komme til.
Fx til marked og hovedrengøring er det nogle udefra, som koordinerer. En fra bestyrelsen
kommer og siger godmorgen på selve dagen, sørger for rundstykker etc. men ellers holder
de sig på afstand.
En gang om året inviteres de frivillige til gratis fællesspisning som tak.
Forsikringsaftale
Der er kommet en ny forsikringsaftale for forsamlingshuse. Der har i mange år været tvivl
om, hvad behovene er i forsamlingshusene og de er også individuelle. Danske
Forsamlingshuse har derfor oprettet et samarbejde med Dansø Forsikring, hvor de er
forsikringsmæglere til Alm. Brand.
I forsikringen kan man købe en grunddækning men med flere mulige tilkøb, afhængig af
ens behov. Selvrisikoen er på 7.548 kr.
I Hørby forsamlingshus er de blevet klogere på, hvilke forsikringer der er nødvendige for
dem samtidig med, at de har fået en bedre dækning.
Det foregår på den måde, at man tilmelder sig, derefter får man tilbud, og så kan man
vælge at acceptere det (det er først der, at det bliver bindende).
Det er dog et krav, at man er medlem af Nordjyske Forsamlingshuse.
Forsamlingshus.net
www.forsamlingshus.net - overblik over forsamlingshuse og man kan markedsføre sit eget
forsamlingshus, modtage forespørgsler på booking.
Efter Hørby Forsamlingshus er kommet på hjemmesiden, har de fået 1-2 forespørgsler
om ugen (25 % øget henvendelser uden at gøre andet).
7. Næste møde
Tidligere to møder om året (forår + efterår). Beslutter at holde ét møde. Mulige værter i
2020: Hvornum, Fruerlundparken og Visborg. I hører mere fra forvaltningen inden længe.
Ideer til indhold:
• Samarbejde med nabohuse, hvis det sker nogle steder
• Udfordringer i husene
• Mere plads til netværk og snak. Evt. bordplan
• Alle er velkomne til at sende forslag til indhold til Annika eller Lotte/Kultur og
Fritid
Tak for et godt møde,
Lotte Madsen, lotma@mariagerfjord.dk
Annika Johansen, annij@mariagerfjord.dk, tlf.: 97113507

Side 3 af 3

