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Forslag til ny model for tilskud til forsamlingshuse
Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 23. september 2020 en sag om tilpasning af
puljen til aktivitetstilskud til forsamlingshuse.
Med baggrund i udvalgets beslutning i 2020 har forvaltningen efterfølgende besøgt de
forsamlingshuse, der har været omfattet af den hidtidige tilskudsmodel. Besøgene gav
anledning til, dels at besigtige forsamlingshusene, dels at få en drøftelse med pågældende bestyrelse omkring drift og udvikling af forsamlingshuset.
Det gennemgående tema ved besøgene var, hvorvidt:




forsamlingshuset står til rådighed for foreninger gratis eller mod et symbolsk beløb
bestyrelsen laver aktiviteter for lokalområdet
forsamlingshuset er lokalsamfundets sidste mødested

Økonomi
I forbindelse med tilpasningen af tilskudsmodellen for forsamlingshuse i Aabenraa
Kommune besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september 2020 at korrigere
den økonomiske ramme i forhold til hovedelementerne i indstillingen. Eksempelvis
blev tilskud, der vedrørte folkeoplysning, overført hertil fra den økonomiske ramme,
mens midler, der vedrørte aftalebaserede aktiviteter, blev overført til rammen for faste tilskud og aftalebaserede aktiviteter.
Korrektionen betød, at den oprindelige økonomiske ramme til forsamlingshuse på
0,389 mio. kr. (2020-prisniveau) blev opdelt. Der blev afsat 0,278 mio. kr. (budget
2022) til forsamlingshuse. De resterende midler til idræts- og fritidsaktiviteter blev
placeret på folkeoplysningsområdet i overensstemmelse med Indenrigsministeriets
kontoplan.
Den generelle vedligeholdelsespulje til forsamlingshuse har muliggjort renovering af
forsamlingshusene ud- og indvendigt og dermed gjort dem mere bæredygtige og økonomisk rentable. Velvedligeholdte forsamlingshuse øger brugeroplevelsen.
Forsamlingshusene har dog udfordringer med at skaffe økonomi til store renoveringsopgaver, eksempelvis udskiftning af tag, energianlæg, gulve, køkken eller forbedre tilgængeligheden. Projekter som oftest kræver fondsfinansiering.
Byrådet afsatte ekstra 0,200 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2022-2025 i år 2022,
2023 og 2024. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 2. marts 2022 kriterier for
vedligeholdelsespuljen til forsamlingshuse, som muliggør at støtte forsamlingshusene
med tilskud i forhold til fondsansøgning til større vedligeholdelsesprojekter.
Der er i den generelle vedligeholdelsespulje til forsamlingshuse afsat et driftsbudget til
og med 2023.

Behov i en fremtidig tilskudsmodel
Besøgene har givet forvaltningen anledning til overvejelser om en fremtidige tilskudsmodel, som tilgodeser de udfordringer, forsamlingshuse står over for, og samtidig
fastholde et incitament for bestyrelserne generelt til at skabe aktiviteter lokalt.
I kommunens handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne 2019-2023, ”Attraktive
lokalsamfund i Aabenraa Kommune” er der en opgørelse af centrale funktioner i landdistrikterne i 2019.
En del forsamlingshuse fungerer som lokalsamfundets eneste mødested for foreningslivet og kulturelle aktiviteter.
Følgende forsamlingshuse vil efter definitionen i kommunens handleplan for lokalsamfund i landdistrikterne 2019-2023 være sidste centrale funktion i lokalområdet: Bjerndrup Forsamlingshus, Den Gyldne Løve, Fårhus Forsamlingshus, Jyndevad Sogns Forsamlingshus, Nr. Hostrup Hus, Uge Forsamlingshus, Vejbæk Medborgerhus, VilsbækHuset og Vollerup Forsamlingshus.
Forslag til ny model for tilskud
Som alternativ til den nuværende aktivitetstime-model, foreslår forvaltningen yderligere fire modeller, som imødekommer ønsket om at skabe mere liv i forsamlingshusene. I to af modellerne tildeles forsamlingshusene et grundtilskud, som hjælp til den
daglige drift. I en af modellerne er det alene forsamlingshuse, der er lokalsamfundets
sidste mødested, som tilgodeses med et tilskud. Endelig er der en model, hvor hele
den økonomiske ramme overføres til Kulturelt Samråd.
Der foreslås følgende fem modeller for tilskud til forsamlingshuse i Aabenraa Kommune:
Model 1. Grundtilskud til alle forsamlingshuse
Model 2. Grundtilskud til alle forsamlingshuse + overførsel af midler til Kulturelt Sam
råd reserveret særskilt til aktiviteter i forsamlingshuse
Model 3. Grundtilskud til forsamlingshuse, som er lokalsamfundets sidste mødested +
overførsel af midler til Kulturelt Samråd reserveret særskilt til aktiviteter i
forsamlingshuse
Model 4. Hele den økonomiske ramme overføres til Kulturelt Samråd reserveret særskilt til aktiviteter i forsamlingshuse
Model 5. Aktivitetstime-model
Anbefaling
Besøgene hos forsamlingshusene har givet et indtryk af husenes fysiske tilstand samt
bestyrelsernes udfordringer med hensyn til drift og udvikling.
Det er forvaltningens vurdering, at forsamlingshusenes økonomi, bortset fra perioden
med nedlukning grundet covid-19, er god. Bestyrelserne har generelt god opbakning i
lokalsamfundene, hvor mange frivillige stiller sig til rådighed ved arrangementer.
Byrådets styrkelse af vedligeholdelsespuljen fra budget 2022 giver bestyrelserne yderligere en håndsrækning til at udføre bæredygtige forbedringer af forsamlingshusene,
som giver en mere optimal driftsøkonomi samt en bedre brugeroplevelse. På sigt giver
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besparelserne på el og varme overskud i driftsøkonomien til både aktiviteter og løbende vedligehold.
En model, der bygger på den nuværende aktivitetstilskudsmodel suppleret med andre
kriterier med baggrund i en skønsmæssig vurdering, vil medføre en større administrative byrde for såvel bestyrelserne som forvaltningen i forhold til puljens størrelse.
Forvaltningen lægger derfor op til, at Kultur- og Fritidsudvalget tager beslutning om,
hvilken tilskudsmodel for forsamlingshuse, kommunen administrerer efter i fremtiden.
Forvaltningen anbefaler,
at en fremtidig model for tilskud til forsamlingshuse tager form ud fra model 2 med et
fast tilskud på 0,015 mio. kr. – i alt 0,240 mio. kr. - til alle forsamlingshuse og det resterende beløb - 0,38 mio. kr. - overføres til Kulturelt Samråds pulje til kulturelle aktiviteter reserveret særskilt til forsamlingshuse,
at modellen sendes i høring ved forsamlingshusene og Kulturelt Samråd,
at aktivitetstilskuddet til forsamlingshuse for 2022 udgør samme beløbsstørrelse som i
2021, og
at modellen evalueres i 3. kvartal 2024.
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