Til Viborg Kommune
Karup Kultur og Forsamlingshus fik på Landdistriktsudvalget møde i april måned tilsagn om at fastholde
bevillingen på 1.400.000 til 1.9.20. Bestyrelsen for forsamlingshuset har i den forløbende tid desværre
måtte konstatere, at det ikke har været muligt at finde støtte hos større fonde. Der var planlagt møde med
Lokale og Anlægsfonden (LOA) onsdag d. 1.9 for at afklare muligheden for at fastholde støtten subsidiært
undersøge muligheden for støtte til gennemførelse af renovering af adgangsforhold, toilet og køkken. Dette
møde måtte desværre aflyses pga sygdom, men forventes gennemført snarest. Det er forventningen, at
LOA kan støtte med et beløb op til 100.000 kr.
Som tidligere nævnt har bestyrelsen, sideløbende med det store projekt, arbejdet på at faseopdele
projektet. Det er bestyrelsens opfattelse, at fase 1 og 2 kan gennemføres, se finansieringsplan nedenfor,
med de tilskudstilsagn og egen kapital vi har, såfremt tilskudstilsagnet på 1.400.000 kr fra
Landdistriktsudvalget kan fastholdes.
Gennemførelse af fase 1 og 2 vil ligeledes indeholde en mindre tilbygning (ca 20 m2) som indgangsparti til
huset, udført så det, såfremt midlerne senere findes, kan udbygges i lighed med det oprindelige projekt. I
forhold til tidligere tilsendt budget er der fundet reduktioner i forhold til fase 1, idet renovering af den
ældste kælder ændres, så denne sløjfes helt.
Gennemførelse af renovering af huset, primært adgangsforhold, køkken og toilet faciliteter, for samlet ca
2,5 mill. kr, anses for afgørende, da huset er det eneste i området med et stort køkken og mulighed for at
samle op til 150 mennesker. Standen af disse centrale elementer er meget dårlig. Desuden vil det betyde en
væsentlig energioptimering i huset. Det anføres, at huset har stor betydning for lokalsamfundet, da det er
samlingspunkt ikke blot for lokales fejringer, men også for aktiviteter som onsdagscafe, fællesspisninger,
arrangementer med musik, samarbejde med biblioteket og streaming af foredrag fra Aarhus Universitet.
Corona situationen har desværre gjort, at aktivitetsniveauet i 2020 har været reduceret meget, men at vi
råder over en medfinansiering på 650.000kr vidner i høj grad om den betydning og opbakning huset har i
lokalsamfundet. Onsdagscafeen, der drives af ca. 20 frivillige, samler hver onsdag (før Corona) 20-30
mennesker med behov for socialt samvær. Onsdagscafeen så småt atter startet igen og fortsat med stor
opbakning. I forhold til bl. a. denne gruppe er projektets del vedrørende adgangs- og toiletforhold
afgørende. Landdistriktsudvalget tilsagn med de resterende 1,4 mio. kr. er afgørende for, at det er muligt at
gå i gang i efteråret, så projektet kan færdiggøres inden sommeren 2020. En gennemførelse på nuværende
tidspunkt vil ligeledes være veltimet i forhold til de aktivitets restriktioner Cobvid-18 har for husets brug
samt behovet for beskæftigelse. Byggetilladelsen er under sagsbehandling vedrørende brandforhold.

Budgetposter

Anlæg
Ombygning af eksisterende indgang og toiletter (reduceret)
Ombygning af køkkenfaciliteter (Etape 2: Håndværkertilbud)
Ny tilbygning mv (20 m2)
Rådgivning mv
Total
Finansiering:
Egenbetaling (Er pt hensat på konto til formålet)
LAG (forhøjes muligvis med tilbagefaldsamidler)
Lokale og Anlægsfonden (LOA) (forhåbentligt)
Viborg Kommune (forsamlingshus pulje)
Viborg Kommune (Resterende del af de oprindeligt tildelte 2.000.000 kr)
Total

1.300.000
750.000
225.000
100.000
2.375.000
650.000
200.000
75.000
50.000
1.400.000
2.375.000

