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Referat – Samråd for Forsamlingshuse 
 
Tid og sted 13. januar 2023, kl. 12.00-15.00 

Mejerivej 5, Mejlby, 9610 Nørager 
Til stede Jacob Ellemann, Anette Tedaldi, Lone Thoft, Sara Tornøe  
Afbud   
Referent Sara Tornøe 
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Overvejelser vedr. fremtiden for samrådet 

 

Samrådet er enige om, at det efterhånden er svært at se samrådets berettigelse. 

 

Samrådet blev i sin tid oprettet med et ønske om at have et fælles forum for dialog og udvikling af 
forsamlingshusene. I mange år har der været begrænset opbakning fra forsamlingshusene – kun få 
deltager i årsmøder eller reagerer på henvendelser fx i forbindelse med budget. 

Energirenoveringspuljen er lagt sammen med den store kommunale pulje og varetages administra-
tivt.  

Sekretariatsbetjeningen har været i sparekataloget de seneste år. Hvis sekretariatsbetjeningen 
reduceres eller fjernes forsvinder også det tætte samarbejde med kommunen. 

 

Fremadrettet kunne det være hensigtsmæssigt at se mere helhedsorienteret på forsamlingshuse, 
landsbyråd/landsbyer og lokalråd/byzonebyer. 

 

Beslutning: 

Samrådet ønsker en drøftelse med forvaltning og evt. politikere om samrådets fremtid 
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Årsmøde for forsamlingshusene 

 

Beslutning: 

Afventer en drøftelse med forvaltning og evt. politikere om samrådets fremtid. 
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Dialogmøde med KFSU udsat til d. 7. juni  

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har afsat ½ time til dialogmøde med samrådet d. 7. novem-
ber. Udvalget ønsker at mødet afholdes i et af forsamlingshusene.  

 

Beslutning:  
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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 Økonomi 2023 

Efter besparelse er der 22.000 kr. pr forsamlingshus 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 
4 Opfølgning på proces – samarbejde mellem råd og kommune 

Er i øjeblikket til behandling i direktion og chefgruppe.  

Beslutning: 

Drøftes igen på næste møde 

 
5 Retningslinjer for godkendelse af forsamlingshuse 

Beslutning: 

Afventer dialogmøde med KFSU 

 
6 Energirenoveringspuljen 

Ansøgningsfrist 1. april  

 

Beslutning:  

Husene mindes om ansøgningsfristen i forbindelse med udbetaling af det årlige tilskud 

 

8 Næste møde: 

 
 
 
 


