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:

Cvr-nummer:
30327355

Vester Hornum Borgerforeningen
Projektnavn:
Renovering af tag på VoresButikshus

Projektbeskrivelse:
Vi har i borgerforeningen hjulpet med at få startet VoresButikshus op, vi brugte
stort set de sidste 6 mdr. af 2018 på dette. Og sammen med arbejdsgruppen,
for bevarelse af vores lokale købmand, kom vi i mål med dette i november
2018.
Alt dette er kun lykkes fordi vi som lokalsamfund rykkede sammen, og fik
samlet kapital ind til at kunne overtage bygningen fra vores gamle købmand.
Men i forbindelse med handlen blev hurtigt klart, at taget, trænger til en
gennemgribende renovering, og da det er en bekostelig post. Vil vi gerne fra
borgerforeningen kunne række en hjælpende hånd til VoresButikshus, således
vi kan give vores nye købmand de bedste muligheder til at drive en sund
forretning.
Projektet vil blive gennemført på frivillig arbejdskraft, af en kerne af yngre
indbyggere med den rette håndværksmæssige baggrund. Der vil blive opføre et
nyt skelet, hvorpå der skal pålægges plader, hvorpå der skal brændes tagpap
på, dette vil blive gjort af en købt håndværker, med de rette certifikater.
Der er intet tilbud på materialer fra Xl-byg på 44055,38 + moms
Tilbud fra Midtjysk tagpapservice på 74525 + moms
Projektet starter 3 April 2019
Forventet færdig ca. Oktober 2019

Bygningerne ejes af borgere og foreninger i Vester Hornum og omegn. Det er
lavet som et ApS hvor i der sidder en bestyrelse som varetager ”Butikhuset”
ApS. Så nej det er ikke Borgerforeningen der ejer bygningen. Men vi er dog
med ejer af det med 10 anparter a kr. 2500 stykket. Butikshuset ApS har selv
pengene til renovering af taget men vi ville gerne kunne gøre det nemmere for
Butikshuset at komme i gang da økonomien er meget stram. Og da man
saktens kan bruges penge andre steder i butikshuset.
De penge vi søger er ex. Moms da butikshuset er et ApS. Som så for momsen
refunderet.
Borgerforeningen har kun søgt midler ved Landsbyudvalget, men vi ved dog at
Butikshuset ApS har søgt ved ”LAG” og ved ”Fonden for sparekassen Farsø”.
Butikshuset cvr nummer er 39942674
Arbejdet er påbegyndt d. 3 april og vil blive gennemført under alle
omstændigheder.

Ansøger om kr.:

118580,38 kr.

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

