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Sem Forsamlingshus
Annette Øllgaard bød velkommen som repræsentant for Fagenheden Kultur og Fritid.
Birgitte Buus bød velkommen på rådets vegne, udtrykte skuffelse for den ringe tilmelding, men var
glad for de 16 tilmeldte som var mødt op. Følgende huse var repræsenteret:
Hem, Sem, Snæbum, Hørby, Hvilsom, True og Helberskov.
Bestyrelsen for Sem Forsamlingshus bød også velkommen, og fortalte om de forbedringer de har
gjort inden for de seneste år, og deres fremtidige planer om renovering af køkken.
Så var der spisning, hvor der blev serveret lækker pasta med laks og spinat i flødesovs samt
æbletærte.
Annette Øllgaard fremlagde regnskab for 2016 samt budget for 2017.
Grundtilskud for 2017 blev fremvist og det blev besluttet, at der fortsat bliver udbetalt kr. 1.000, da
man hellere ser pengene gå til projekter.
Projektstøtte 2017 – Annette Øllgaard afslørede de 8 glade modtagere af projektstøtte i 2017.
De tilstedeværende modtagere af projektstøtte, orienterede om, hvad der er søgt penge til.
Kim Knudsen fortalte om det nye klyngeprojekt DGI og RealDania har lanceret. De viser nye veje
til, hvordan livet kan sikres i landsbyerne. Hvordan styrkes samarbejdet imellem landsbyer i et nyt
fællesskab, hvor borgere samles om, deler og fordeler alt fra identitet og institutioner til foreninger
og rekreative tilbud.
Erfaringer bordet rundt:
Forsamlingshusene og foreningerne i Mariagerfjord Kommune skal blive bedre til at samarbejde
med hinanden i stedet for at bekrige hinanden.
True Kultur & Forsamlingshus fortalte deres succeshistorie, hvor de i samarbejde med Vester
Tørslev Forsamlingshus, søgte penge fra Landdistriktsrådet, til betaling af et kendt Irsk band fra
Viborg ”Almost Irish”. Man fik pengene og husene planlagde i fællesskab aftenens forløb, lige fra
borddækning, madlavning servering osv, til rengøring dagen derpå. Et givende projekt på mange
områder for begge huse.

Formål med møderne i Samrådet fremadrettet (debat)
Der var delte meninger om, hvorvidt der skal afholdes 1 eller 2 møder om året, og konklusionen
blev, at der fortsat afholdes 2 møder, men at efterårsmødet som afholdes i november, skal være
uden spisning.
Vi efterlyser ideer til, hvilke emner der ønskes taget op. Kom med dit bud på flg. e-mail:
annij@mariagerfjord.dk.
Det blev igen i år drøftet, om de, som ikke møder op til projektstøtteuddelingen, har krav på støtte.
Der blev foreslået at, de som søger projektstøtte og ikke møder op til offentliggørelsen, skal
fratrækkes et beløb i støtten, som så kan overføres til det kommende års projektstøtteuddeling.
Annette Øllgaard vil undersøge, om det er muligt, rent juridisk.
Der blev også snakket om, at det er svært at forsvare landsbyerne og forsamlingshusene og om,
hvorvidt der skal bevilliges penge til disse, hvis opbakningen i lokalområderne er så ringe. Det kan
godt risikere, at give et indtryk af, at man ikke vil landsbyerne og forsamlingshusene.
Samrådet samt Vera Jensen fra Sem, vil mødes før ferien, for at udarbejde et spørgeskema til
forsamlingshusene, for ad den vej, at få klarlagt, hvad der ligger til grund for at der ikke er flere der
møder op til Forsamlingshusenes Samråds møder.
Succeshistorier
Helberskov:
- Har haft stor succes med arrangement af mandejulefrokost i januar med 56 deltagere – hvor
kvinderne serverede god gammeldags julefrokostmad.
- I marts blev det så kvindernes tur til en kvideaften med ”hat” hvor 100 snaksaglige kvinder
fremmødte til dejlig mad, og opvartning af mændene.
- Derudover har de en årlig grisefest og et kræmmermarked
Hørby:
- Holder 2 kræmmermarkeder om året, hvor 55 kræmmere stiller op. Kræmmermarkederne er
tilrettelagt frem til 2018. Hørby har en lokal ildsjæl, som står for alt det praktiske i
forbindelse med markedsføring i kræmmernes markedskalender. Der bliver delt 800
løbesedler ud i denne forbindelse.
Hvilsom:
- Hvilsom har haft stor succes med en fælles kalender, som alle har adgang til. Det vil sige, at
hele bestyrelsen kan være behjælpelig ved udlejning af forsamlingshuset. Det er en alm.
Google kalender de bruger indtil de kommer videre med Conventus.
True Kultur & Forsamlingshus:
-

Som tidligere nævnt, har True og Vester Tørslev haft stor succes med en aften med Almost
Irish.

Næste møde bliver i Snæbum Forsamlingshus. Datoen sendes ud efter Pinsen, når
Landdistriktsrådet har haft møde og fastlagt deres mødeplan for efteråret samt i forhold til det
kommende kommunalvalg.
Evt.
Helberskov ville gerne vide, om de er de eneste, som ikke kan tjene penge på udlejningerne.
Det gode råd de fik med på vejen var, at i stedet for at lejere betaler 2000 kr. for at leje huset alt
incl., skal de fakturere forbrug for sig selv. Herved kan man undgå, at lejerne ikke tænder for
varmen før højst nødvendigt.
I Landdistriktsrådet udgiver man ca. 3 gange årligt et Nyhedsbrev til alle lokalråd mm. Her faldt
snakken på, at Forsamlingshusene evt. kunne bidrage med en succeshistorie til efteråret/foråret.
Til august går Annette Øllgaard på forældreorlov i 1 år, i den tid vil Annika Johansen varetage
hendes interesser.
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