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Referat – Samråd for Forsamlingshuse 
 
Tid og sted 16. august 2022, kl. 9.30-11.30 

Solsortevej 14, 9575 Terndrup 

Til stede Jacob Ellemann, Anette Tedaldi, Lone Thoft, Sara Tornøe  

Afbud   

Referent Sara Tornøe 

 

1 Info fra Nordjyske Forsamlingshuse 

Nordjyske Forsamlingshuse vil gerne i tættere dialog med forsamlingshusene rundt omkring og har 
derfor planer om at invitere de nærliggende huse, når de holder deres bestyrelsesmøder på skift i 
de nordjyske kommuner. 2. september er der møde i Mejlby.  

 

Beslutning: Samrådet har ikke pt noget at byde ind med til møde d. 2. september. Anette giver 

tilbagemelding til Kim Knudsen. Sara formidler invitation videre, hvis Nordjyske Forsamlingshuse 

beslutter at invitere.  

 

2 Dialogmøde med KFSU d. 2. november 2022 

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har afsat ½ time til dialogmøde med samrådet d. 2. novem-
ber. Udvalget ønsker at mødet afholdes i et af forsamlingshusene.  

 

Beslutning:  

Temaer til information/drøftelse:  

- Forsamlingshusenes betydning for lokalsamfundene  

- Retningslinjer for godkendelse af forsamlingshuse 

Sted: 

- Siem Forsamlingshus - Jacob undersøger om det er ledigt (det er det) 

 

3 Budget 2023 

Budgetmateriale forventes klar 24. august, høringsfrist 7. september.  

 

Beslutning: 

Når høringsmaterialet er klar sender Sara videre til samrådet + alle forsamlingshusene. 

Samrådet udarbejder høringssvar og sender til forsamlingshusene til inspiration – obs på at det 
bliver tæt op mod deadline. 

 

4 Opfølgning på proces – samarbejde mellem råd og kommune 

Er i øjeblikket til behandling i direktion og chefgruppe.  

Beslutning: 
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Drøftes igen på næste møde 

 

5 Retningslinjer for godkendelse af forsamlingshuse 

Beslutning: 

Sara samler op på det materiale, der er produceret ind til nu og sender ud. Hvis der er behov yder-

ligere drøftelser, indkaldes til nyt møde i samrådet inden der er deadline for punkter til udvalgsmø-

de i KFSU i november.   

 

6 Energirenoveringspuljen 

Korup Forsamlingshus har fået bevilget 86.100 kr. fra puljen til etablering af ny varmekilde. 

Beslutning: 

På næste møde drøftes, hvordan vi igen gør opmærksom på mulighederne i puljen   

7 Næste møde: 

Afholdes i forbindelse med dialogmødet d. 2. november 

 

 

 

 

 


