
Herning Kommunes Landdistriktspulje

Baggrund

Kollund Forsamlingshus blev bygget i 1947 for lokalt indsamlede midler, og har ikke på noget

tidspunkt være direkte offentligt støttet. Forsamlingshuset har kun lejlighedsvis fået midler til små-

projekter fra bl.a. Jubilæumsfonden. Huset er blevet løbende vedligeholdt, men bl.a. indgangspar-

tiet og toiletforholdene er meget upraktiske og utidssvarende. Der er bl.a. ikke varmt vand på

toiletterne. Huset er på nuværende tidspunkt udlejet ca. 50 gange om året, hvilket vi er meget til-

fredse med. Der gøres en meget stor frivillige indsats for at holde huset i gang. Der er bl.a. et me-

get ihærdigt medlem af forsamlingshusets bestyrelse, der står for udlejningen. Indtil flere gange

om ugen tager hun turen til forsamlingshuset for at tale med mulige lejere. Det sker bl.a. ved, at de

mulige lejere vises rundt i huset. Rundturen starter lidt omvendt ved, at man går ind gennem køk-

kendøren og først gennemgår køkkenet, efterfølgende vises salen frem, som fremstår pæn og or-

dentlig. Sidst får de lige et hurtigt kig på indgangspartiet, hvor også toiletterne ligger. Det gøres i

den rækkefølge, fordi hun faktisk er meget stolt af huset, men ikke særlig stolt af toiletforholdene

og garderoben. Dem af jer der har være i Kollund Forsamlingshus kan sikkert huske, at

gangen/garderoben man træder ind i er meget snæver og ikke særlig indbydende. Garderoben kan

i øvrigt slet ikke opfylde behovet ved større arrangementer, da den kun består af en bøjlestang på
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6. Nærmere beskrivelse af

projektet.

Anfør i givet fald tilskudsgiver samt beløb

ja.....                                 Nej.....X

5. Er der søgt/opnået til-

skud fra andre tilskudsgi-

vere?

Projektets samlede økonomi:..........................Kr.162.500,00

Dækker det projektet:  helt........X                          delvist........

I alt..................................................................Kr. 162.500,00

4. Hvilket beløb søges der

om?

Projektet går ud på at etablere et nyt indgangsparti på 24 m2 samt

renovering af toiletterne.  

3. Kortfattet 

beskrivelse af projektet

Renovering af forsamlingshuset.2. Projektets titel

Nr. Kollund og omegns borgerforening.1. Ansøger 
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ca. 2 m.Vi vil meget gerne hjælpe hende og dermed Forsamlingshuset med at løse dette problem. 

Projektets formål

Projektet har til formål at:

� Etablere et nyt indgangsparti på ca. 24 m2, der også vil gøre adgangen til huset handicapvenligt.

Kommunen har givet forhåndstilladelse til, at vi kan etablere tilbygningen i den vestlige ende af

bygningen ud imod vejen. 

� Udvide garderoben så det bliver mere indbydende og iøvrigt kunne dække behovet ved større

arrangementer. 

� Renovere toiletterne så adgangen gøres handicapvenlig, vi kan vaske hænder i varmt vand, vi

får lyse lokaler og mere plads, vi får nye afløb både fra kloak og toilet samt at vi kan spare på

vandforbruget. Indretningen af toiletterne sker under hensyntagen til de retningslinier, der fin-

des med hensyn til etablering af toiletter i offentlige bygninger.

Projektets aktiviteter

Til dette projekt er estimeret følgende forbrug. Priserne er opgivet både excl. og incl. moms:

Arbejdskraft:

Nedrivning og andet arbejde ca. 200 timers frivillig indsats

Murerarbejde incl. 2 oppassere ca. 480 timers frivillig indsats

Tømrerarbejde ca. 300 timers frivillig indsats *

*-markeringen betyder, at vi forventer at kunne indhente frivillige arbejdskraft til denne opgave

også.

Som det fremgår af de estimerede timer, vil stort set alt arbejde til begge projekter være frivilligt.

Det er en lokal murer, der vil stå for murerarbejdet. Har i den forbindelse tilbudt 100 timers uløn-

net indsats. De øvrige frivillige timer vil blive fordelt ved at mange i Kollund gerne yder en frivillig

indsats, når det gælder Forsamlingshuset.

Materialer:

Fundament/gulv kr.    7.000,00

Sten/cement kr.  25.000,00

            Klinker    kr.  10.000,00

Tagkonstruktion kr.  10.000,00

Isolering kr.    5.000,00

Vinduer samt ny yderdør og indedøre                        kr.  23.000,00

VVS-arbejde incl materialer kr.  50.000,00

-----------------

I alt kr.130.000,00

Inkl. 25% moms kr.162.500,00

==========

Tidsplan

Endnu ikke fastlagt, men forhåbentlig gennemføres og afsluttes projektet i 2003.
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