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Referat Forsamlingshusenes forårsmøde d. 17. maj 2018
1) Velkomst til de ca. 40 fremmødte. Der er repræsentanter fra 14 forsamlingshuse i
alt.
2) Præsentation af Hedens Forsamlingshus (Bestyrelsen). Sunie, formand for
Hedens Forsamlingshus fortæller om husets historie og de forskellige aktiviteter og
projekter i huset.
3) Spisning
4) Projektstøtte 2018 – afsløring af projekter
- Sem Forsamlingshus fik 41.237,50 kr. til udskiftning af nedslidte
køkkenmaskiner.
- Hvilsom Kulturhus fik 29.397 kr. til renovering af forsamlingshusets vaskerum.
- Visborg Forsamlingshus fik 35.000 kr. i tilskud til nye vinduer.
- Veddum Sal får 13.296,68 kr. i tilskud til et nyt gulv i "Bette Stuen".
- Tisted Forsamlingshus kan glæde sig over et tilskud på 25.000 kr.
- Hvornum Forsamlingshus får ligeledes 25.000 kr., som er øremærket til
udskiftning af tagvinduer og en dør.
- Thulstedhus i Helberskov støttes med 21.348 kr. til udvendig maling af huset
- True Forsamlingshus støttes med 25.000 kr. til en ny foldedør
5) Oplæg om fondssøgning af Lotte Jensen. Lotte er indehaver af
projektudviklings- og fundraising virksomheden Up Front Europe og medejer af
UpFrontNet og www.foreningstilskud.dk. Lotte fortalte bl.a. om hvordan man får
succes med fundraising, hvad et godt projekt er og hvilke tendenser der er
indenfor området nu.
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Hendes vigtigste opfordring var at tænke lidt større end de sædvanlige
renoverings- eller ombygningsprojekter.
Der skal måske i mindst lige så høj grad tænkes i projekter, der sætter gang i
aktiviteter, f. eks. med fokus på friluftsliv, naturen, aktiviteter for ældre og
forebyggelse af ensomhed, foreslog hun.
Lottes oplæg er vedhæftet mail og kan også hentes på forsamlingshusenes side på
kommunens hjemmeside:
https://www.mariagerfjord.dk/Landdistrikter/Forsamlingshuse
Mariagerfjord Kommune har abonnement på UpFrontNet og alle foreninger i
kommunen kan oprette sig som brugere.
Brug dette link:
http://www.foreningstilskud.dk/page.asp?id=45&pid=fd34ef48a1fe328c67801efc
a238f5c2010d
6) Orientering fra Kultur og Fritid:
- VAKS-team: fremover indsendes blanket via hjemmesiden. Hvert område har en
lokal tovholder, der koordinerer projekterne og har kontakten med VAKS-temaet.
Det er klart midt i juni, I får en mail med mere information om procedure.
- Regnskab 2017/Budget 2018: I år er tilskuddet pr. hus 2000 kr.
- Retningslinjer ved tilskud: Det er vigtigt at overholde frister for indsendelse af
regnskaber, klarmeldingsskema og projektregnskab samt at opdatere oplysninger
på Conventus. Hvis frister ikke overholdes frafalder tilskud og projektbevilling. Se
vedhæftede retningslinjer, som også kan hentes på kommunens hjemmeside:
https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Kultur-Idrat-og-Fritid/Oekonomisk-tilsyn
7) Næste møde – tid og sted. Til efteråret. Hem, Brøndum og Valsgård meldte sig
som eventuelle værter.
Emner til oplæg kunne være information og inspiration til nemme arrangementer
for forsamlingshusene. Forretningsudvalget finder frem til dato, sted og
oplægsholder. I hører mere.

Venlig hilsen

Annika Johansen
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