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Forslag til kriterier og retningslinjer vedrørende vedligeholdelsespulje

Baggrund
Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023 at afsætte en
pulje på 0,5 mio. kr. i 2020 til at løse en række vedligeholdelsesmæssige opgaver
med henblik på at støtte den frivillige indsats med at holde liv i forsamlingshusene.

Målgruppe
Forsamlingshuse eller huse med forsamlingslignende funktioner, der stiller lokaler til
rådighed for lokalsamfundet, kan søge af puljen. Det gælder dog ikke privatejede forsamlingshuse.

Kriterier
Puljen kan søges til almindelige vedligeholdelsesopgaver, reparationer og energiforbedringer i eksisterende forsamlingshus. Puljen kan ikke søges til udvidelse og ombygning af bygningen.

Formål
Puljen skal medvirke til at skabe nutidige rammer i forsamlingshusene til afvikling af
arrangementer og aktiviteter. Puljen kan supplere indsatsen i forhold til vedligeholdelsesmæssige opgaver, bestyrelserne prioriterer udført med henblik på at skabe liv i forsamlingshusene. Ligeledes kan puljen supplere andre finansieringskilder.
Kriterier
Rådgivningshjælp til udarbejdelse af helhedsplan for renovering af
huset
Rådgivningshjælp til
byggeansøgning mm.
Rådgivning i forhold til
energioptimering

Energioptimering i forhold til driften
Fokus på klimaskærme

Bemærkninger
En helhedsplan kan strukturere prioriteringen af forsamlingshusets vedligeholdelsesopgaver - eventuelt faseopdelt. Der kan søges til medfinansiering af rådgiver til udarbejdelse af en helhedsplan for renovering af huset
(max. 10.000 kr.)
Renoveringer kan være store og komplekse, hvorfor det
kan være nødvendigt at tilknytte en rådgiver (max.
10.000 kr.)
Tilknytte energikonsulent i forhold til at gennemgå forsamlingshuset og synliggøre, hvad der kan optimeres
energimæssigt, hvad investeringen koster og hvor meget
der kan spares på driften (max. 10.000 kr.)
Udskiftning eller renovering af ventilationsanlæg, CTSanlæg, lys, vand, varme, etc. samt lyskilder og pumper
Eksempelvis udbedring af tag, vinduer og murværk for
at undgå skader

Kriterier
Løbende vedligehold og
reparation
Bedre brugeroplevelse

Vedligehold af udeanlæg

Retningslinjer
Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde samlet prisoverslag
inklusiv moms og eventuelt udgifter til rådgiver,
myndighed, mm. samt finansieringsplan
Begrundelse for ansøgningen
Status for forsamlingshusets fremtid
Tidsfrist for igangsætning
af projektet
Flere projekter
Der ydes støtte til nye
projekter
Projektets parathed
Udbetaling
Byggeregnskab

Bemærkninger
Utidssvarende og nedslidte faciliteter og vedligeholdelsesopgaver, der højner brugeroplevelserne.
Eksempelvis renovering og opgradering af toiletter, indgangsparti og opholdsarealer for at indbyde brugere til
at benytte forsamlingshuset i et større omfang
Eksempelvis udskiftning, rensning, vedligehold og opretning af belægninger, hegn, parkeringsareal, etc.

Bemærkninger
Ansøgninger sendes via kommunens puljehåndteringssystem Emply
Ansøger skal være opmærksom på eventuelle udgifter til
rådgiver, byggeansøgning samt øvrige rådgivningshonorarer og lignende omkostninger.
Det skal af finansieringsplanen fremgå, om der er søgt
ekstern finansiering i form af fonde eller lignende samt
om der er tilknyttet særlige vilkår til bidraget.
Bestyrelsen skal redegøre for, hvorfor forsamlingshuset
har behov for netop denne vedligeholdelsesopgave
Hvilken betydning har huset i lokalsamfundet
Projektet skal som udgangspunkt være igangsat senest
30. juni 2021
Der kan søges til flere projekter i forsamlingshuset, men
projekterne skal søges separat
Der ydes ikke støtte til igangsatte og færdiggjorte projekter
Projektets parathed og mulighed for realisering indgår i
den samlede vurdering af ansøgningerne
Tilskuddet udbetales senest 1. november 2020
Forsamlingshuset skal indsende et byggeregnskab for
hver bevilling senest 3 måneder efter projektets afslutning. Aabenraa Kommunes tilskud skal fremgå af byggeregnskabet.

Tilskudsstørrelse
Af hensyn til volumen i vedligeholdelsesopgaverne samt minimering af de administrative
ressourcer skal beløbsstørrelsen i ansøgningen om tilskud fra vedligeholdelsespuljen til
projekter være på minimum 0,010 mio. kr.

Moms
Alle beløb i ansøgningerne skal være inklusiv moms.

Medfinansiering
Medfinansiering i form af fonde, opsparing, eget arbejde eller involvering af brugerne vil
vægte positivt i den samlede vurdering i forhold til godkendelse af projekter i Kultur- og
Fritidsudvalget.

Bæredygtighed
Der lægges vægt på ved valg at vedligeholdelsesprojekter, at projekter, der har fokus
på bæredygtighed, vægter positivt i vurderingen.

Beslutning
Valg af projekter sker på baggrund af en samlet helhedsvurdering.

Næste faser
16. august:
23. september:
1. november:

Sidste frist for ansøgning til puljen
Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer ansøgningerne
Alle tilskud er udbetalt
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