LANDSBYUDVALGET

Ansøgningsskema - projektpuljen
Landsbyudvalgets indsatsområder for 2019 blev godkendt på Byrådets møde
den 13. december 2018.
Bosætning og Branding
- Det gode værtskab
- Den gode historie
Fællesskab og samskabelse
- Samarbejde mellem landsbyer
- Byudvikling – hvor er de unge? Tænk nyt – stort og småt
Inden udfyldelse af ansøgningsskema:
 Læs ”Landsbyudvalgets tildelingskriterier”
 Udarbejd realistisk budget for projektet (angivelse af indtægter og
udgifter)
 Overveje tidsplan for projektet – dette i forhold til afrapportering
Foreningens navn:
Kulturhus Søttrup

Cvr-nummer:
4363 7916

Projektnavn:
Kulturhus Søttrup

Projektbeskrivelse:

Projektet går ud på at ændre den tidligere, nu nedlagte,
grundtvigske frimenighedskirke i Hornum, til kulturhus som skal
danne ramme om folkeoplysende arrangementer som foredrag,
samtaler, koncerter, filosofiske møder og andre kulturelle tiltag.
Vores målgrupper er unge og voksne borgere i Hornum og
nærmeste omegn Vesthimmerland.
Vi har indenfor de sidste to år afholdt en række arrangementer, og
planerne for 2019 er foreløbig, som det ses af vedlagte bilag.
Ud over det der er beskrevet i bilaget har vi her i februar bl.a.
afholdt en ”Frirumsdebat”, et debatforum, udviklet af de frie skoler,
højskoler og efterskoler, og som i særlig grad henvender sig til unge
mennesker.
Temaet for vores debat, var ”Dansk Landbrug – økologi eller
konventionel landbrug”. http://frirummet.org/
Da aftenen i nogen grad kom til at kredse omkring
kvælstofudledning, vil vi som opfølgning forsøge at få etableret en
debat mellem ”Landbrug- og Fødevarer og så Dansk Naturfredning.

Vi nævner dette som eksempel på hvordan vi håber at får ting til at
hænge sammen og skabe den folkeoplysning det kræver at være
engageret medborger.
Desuden vil det selvfølgelig være oplagt at etablere en debataften
med regeringens nylig nedsatte UNGKLIMARÅD.
For at finde ud af hvad andre ”huse- og foreninger” i Hornum laver,
inviterede vi den 6. februar bestyrelserne for alle foreninger til en
bid brød og en samtale om hvad der foregår i Hornum.
Vi ville gerne præsentere vores ide og Kulturhuset.
Vi blev enige om, så vidt mulig, ikke at overlappe hinanden på
datoer og indhold, og i øvrigt samarbejde de steder, hvor der er
muligt. Samtidig er vi meget åbne for gode ideer. God stemning og
hyggelig aften.
Tilslutning til vore arrangementer er god. Der har været, fra 30 til
140 gæster.
Mange af arrangementerne begynder vi med fællesspisning med
mad leveret fra Hornum kro. Det er en god succes.
Rammerne – huset og kirkegården.
Vi tillader os at søge om penge til nyt tag på den gamle kirkebygning. Det
er en opgave vi deler i to, idet taget over den lille ”kortilbygning” trænger
mest. Det er en opgave til ca. 90.000. Vi har fået et tilbud 70.272,75 kr.
Dertil kommer lidt murerarbejde og evt. uforudsete opgaver. Derfor søger
vi om 90.000,- kr
Udskiftning af tag er første del af en proces, som vi gerne vil gennemføre
efterhånden som vi kan skaffe midler til det.
I ikke prioriteret rækkefølge er det opgaver som:
- Isolering af hulmuren (40.000)
- De originale støbejernsvinduer trænger til en kærlig hånd, rensning
og kit. (10.000)
- Vægge i salen bør renses for plasticmaling og kalkes, som det var
oprindeligt. (50.000)
- Toiletrummet trænger til istandsættelse og udvides med et toilet
mere. (60.000)
- Balkonen er tillukket. Den vil vi gerne have åbnet, det kræver
imidlertid istandsættelse og isolering af væggene og en ny trappe.
(Det klarer vi selv)
- Indgangspartiet med garderoben har der heller ikke været gjort

noget ved i mange år. (Det klarer vi selv)
- Væggene i kor-rummer skal repareres, puds og kalk. (30.000)
- Varmesystement ændres til el eller fjernvarme. Det er et kalorifere
oliefyrings anlæg, der varmer godt, men støjer så meget, at det ikke
kan være tændt, hvis vi skal kunne høre hinanden. (80.000)
- Udvendig belysning. (15.000)
Udgiftsrammerne er – bortset fra taget – skønnede. De skønnede
overslag, vil selvfølgelig blive nøje overvejet ved indhentning af tilbud fra
lokale håndværkere.
Kirkegården/parken
- Kirkegården skal passes i 25 år efter den sidste kistebegravelse, dvs.
ca. 22 år fra nu. Midler hertil hentes fra salget af præsteboligen for
8 år siden.
- De gravsteder der kan slettes, slettes og tænkes udlagt i et
parklignende område. Det hele er omkranset af store bøgetræer.
Efterhånden kan ”parken” måske inddrages til udendørs
arrangementer – en slags lokale folkemøder eller lignende. Vi er så
småt begyndt at fjerne nogle af de små hækplanter og udlægge
med græs.
- Indtil videre regner vi selv med at ordne ændringerne. Der kan dog
blive tale om udgifter til jord og græsfrø samt parkmaskiner til
slåning m.v.
- Parkbelysning (30.000)
Indvendig i huset har vi koncentreret os om selve salen med nyt gulv,
paneler og et kaffe/te køkken i det ene hjørne, 200 mm isolering på loftet,
ændrede el-installationer, vvs arbejde med tilslutning og opsætning af
varmtvandsbeholder.
Fjernelse af det gamle gulv, opsætning af paneler, isolering på loftet,
forsatsrammer til vinduerne har vi selv udført.
Materialer og arbejdsløn til den håndværkshjælp vi ikke selv kunne klare,
har kostet omkring 190.000. Disse penge har vi valg at hente af de penge
man fik for præsteboligen.
Borde til salen er fremstillet af en lokal snedker, (det var også ham der
lagde det nye gulv) og stole er købe hos den lokale Korshærsbutik.
Den fremtidige drift forventes at blive udført af frivillige. Det tilstræbes at
arrangementer der bliver afholdt, hviler i sig selv økonomisk.
Der arbejdes på en plan for hvordan huset kan åbnes for arrangementer
gennemført af andre end os i initiativgruppen.
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Udskiftning af taget prioriteres højest og vil være det første der sker, så snart vi
har penge til det.

Ansøger om kr.:

90.000-

Ansøgning sendes til maf@vesthimmerland.dk og skal være forvaltningen i
hænde senest den 1. april 2019.

