Forsamlingshusenes Samråd d. 26. oktober kl. 19 i Snæbum Forsamlingshus, Søvangen 2,
Snæbum 9500 Hobro.
Deltagere: 11 i alt fra Sem, True, Helberskov, Hørby, Snæbum og fagenheden.

Referat


Velkomst og præsentation af Snæbum Forsamlingshus. Flemming fra Snæbum Forsamlingshus
fortalte om arrangementer, aktiviteter i huset, samt om samarbejde med menighedsrådet. Huset
har en dejlig beliggenhed, terrasse, sportsplads og udsigt til søen.


-

Orientering fra kommunen
Medarbejder fra Kultur og Fritid har sendt mails ud omkring manglende indsendt regnskab,
projektregnskab og fejl i oprettelsen af bestyrelsen i Conventus.
Conventus – vigtigt at I selv opdaterer.
Ny kategori i Conventus, som hedder ’Forsamlingshuse og borgerforeninger’, som skulle kunne
dække alle forsamlingshuse.
Politisk beslutning at årsregnskaber for foreninger, der modtager tilskud fra Kultur og Fritid, skal
være offentligt tilgængelige. En kollega har sendt mail ud omkring det og foreninger bedes sende
nyt og underskrevet regnskab ind, hvis noget i allerede indsendte ikke må offentliggøres.
Regnskaberne kommer til at være på kommunens hjemmeside – følg link:
https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Kultur-Idrat-og-Fritid/Oekonomisk-tilsyn
Forsamlingshus Puljen – omk. 220.000 kr., frist mandag d. 19. marts.
Projekter –
Spørgeskemaundersøgelse blandt forsamlingshusene, ca. 22 svar pt. Sendt til 75 mailadresser i
Conventus:
- Mængden af information: For lidt info generelt, især for lidt om hvad der sker i andre
forsamlingshuse i kommunen.
- For at komme til møderne/ Hvad skal der foregå til mødet: Almindeligt aftenmøde, minus
aftensmad, men kaffe el. lign. giver mulighed for uformelt snak.
- Hvad er godt: idéudveksling, se husene, mærke sammenhold, Nordjyske Forsamlingshuse,
gæstfrihed, lytten, spørgelyst.
- Idéer: Vidensdeling, gode og dårlige erfaringer, hvilke fonde der er gode at søge midler hos, ikke
for lange oplæg ved møder.
- Afstemningsform til puljen: Godt med afstemning, flere skal dog stemme.

-

-


-

Orientering fra Landdistriktsrådet
Kim orienterer fra og om Landdistriktsrådet bl.a. om:
Organiseringen af lokalråd og landdistriktsråd – se mere her:
https://www.mariagerfjord.dk/Landdistrikter/Lokalomraader
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-

-



Klyngeprojekt mellem tre kommuner med ti landsbyer.
Vælgermøde i Norup arrangeret af Landdistriktsrådet – det gik godt, fint fremmøde.
Årsmøde i Landdistriktsrådet d. 1. feb. i Døstrup– lokalråd og forsamlingshuse er velkomne.
Indbydelse eftersendes.
VAKS Team – kan bruges til forskellige praktiske opgaver og vedligehold. Se mere her:
https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Trafik-og-Veje/VAKS-projekt. Det er muligt at melde behov
for hjælp ind. Det er de forskellige lokalråd, der skal sørge for at få hørt alle foreninger i deres
område.
Møde d. 30. nov. omk. fondsøgning arrangeret af Nordjyske Forsamlingshuse. Invitation er
vedhæftet.
Se også referater på rådets hjemmeside – følg link:
https://www.mariagerfjord.dk/Landdistrikter/Landdistriktsraad

Kaffe og netværk/udveksling af erfaringer og idéer enten i plenum eller ved bordene
- Sikre større synlighed af forsamlingshus puljen, samt afstemning om indkomne
projektansøgninger.
- Fagenheden arbejder videre med at udsende et kort nyhedsbrev til forsamlingshusene med
forskellige informationer omk. puljefrist, årsmøde, referat etc. Udsendes fire gange årligt.
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