HELHEDSPLAN
FOR FORSAMLINGSHUSE I
RANDERS KOMMUNE

Indledning
Landdistriktsudvalget i Randers Kommune har besluttet, at der skal laves en helhedsplan, i forbindelse med
at de overtager samarbejdet med forsamlingshusene fra Kultur og Fritid pr. 1. januar 2020.

Formål
Helhedsplanen er en uformel plan, der ikke er juridisk bindende.
Den er udarbejdet for at danne et overblik over udfordringer og potentialer for forsamlingshusene, og skal
fungere som rettesnor for fremtidige initiativer og projekter.
Helhedsplanen beskriver status quo i forsamlingshusene, og de potentialer der er for husene som
fremtidige mødesteder og ramme for fællesskaber. Der ud over opstilles mål for indsatsen og handlinger,
som kan være med til at nå målene.

Forsamlingshusanalysen
I 2017 udarbejdede Randers Kommune en analyse af kommunens 40 forsamlingshuse. Analysen bestod af
to dele. En oversigt over uddelte kommunale midler, og spørgeskemabesvarelser fra 36 forsamlingshuse.
Analysen af forsamlingshusene er opdateret i 2019, med nye tal for tildelte kommunale midler.
Konklusionerne af analysen kan opsummeres til følgende:




Forsamlingshusene har potentiale til også i fremtiden at være vigtige mødesteder i landsbyerne.
Nogle forsamlingshuse har været dygtige til at renovere og skabe nye aktiviteter, mens andre ikke
er lykkedes med det.
Forsamlingshusene vil gerne styrke samarbejde og vidensdeling.

Forsamlingshusanalysen vedlægges som bilag.

Input fra processen
Randers Kommune har en Landdistriktspolitik der sætter målet for indsatsen. Der er lavet en analyse af
forsamlingshusenes tilstand og anvendelse, og der har været et dialogmøde mellem forsamlingshusene og
Landdistriktsudvalget. Det er de tre ting, helhedsplanen for forsamlingshusene bygges på.
De input der kom på dialogmødet, er tematiseret i tre grupper, som afspejles i de fire indsatsområder, der
arbejdes med.




Støttefunktioner
o F.eks. bestyrelsesseminar og fundraising.
Netværk /videndeling
Rammer for forsamlingshusene
o Forsamlingshusene som fremtidens mødesteder.

Der er efterspørgsel på en ny type aktiviteter i forsamlingshusene, som alle benytter sig af moderne
teknologi. Det er bl.a. streaming af forelæsninger fra universiteterne, streaming af sportsarrangementer, Esport og streaming af musik. Fælles for denne type aktiviteter er, at der er potentiale til at få nye brugere i

huset, også de yngre generationer og børnefamilierne. Der kan også tænkes i lidt andre baner i retning af
f.eks. dart og billard, som de fleste kan deltage i.

Landdistriktspolitik
I Randers Kommunes Landdistriktspolitik står der om mødesteder:
Mødesteder såsom forsamlingshuse, grønne områder og lege- og bålpladser skal fortsat være en stærk
ramme for fællesskaber.
-Vi vil fortsat understøtte nytænkende initiativer i forhold til etablering af faciliteter og samlingssteder.
- Vi vil understøtte forsamlingshusene med en helhedsplan, som giver forsamlingshusene optimale
muligheder for at udvikle sig.
Randers Kommune vil altså understøtte forsamlingshusene med en helhedsplan, som skal være
grundstenen i et samarbejde, der skal sikre forsamlingshusenes fremtid som mødested og ramme for
fællesskaber.

Indsatsområder i den kommende helhedsplan
Det overordnede mål er at skabe levedygtige mødesteder.

1. Forsamlingshusenes rolle i lokalsamfundet som mødested og ramme for
fællesskabet
Mål





Vi vil gerne der hen, hvor udlejninger ikke nødvendigvis er primær aktivitet i husene, men hvor
rollen som lokalt mødested er det bærende.
Forsamlingshusene kan forskellige ting, alt efter hvad der ellers er af mødesteder i byen, og det skal
vi understøtte.
Forsamlingshusene på tværs skal støttes i, at differentiere sig fra de andre, så de ikke nødvendigvis
indeholder alle de samme faciliteter.

Handlinger








Vi skal have fokus på aktiviteter, som styrker det lokale fællesskab, med de lokale borgere som
initiativtagere og deltagere.
Vi vil understøtte udviklingsprojekter med fokus på at styrke fællesskabet, og give de lokale bedre
mulighed for at lave forskelligartede aktiviteter, og som kan være med til at skabe differentierede
anvendelsesmuligheder.
Vi vil opfordre til samarbejde mellem lokale foreninger, til gavn for samarbejde, aktiviteter og
fællesskab.
Vi vil arbejde for, at alle forsamlingshuse kan tilbydes højhastighedsbredbånd, og undersøge
muligheden for at tilbyde gratis internet til forsamlingshusene, samt en fælles licens til streaming.
Vi vil undersøge muligheden for at oprette en frivilligbase for borgerforeninger og forsamlingshuse.
Aftenskoler og biblioteket kan være samarbejdspartnere til at igangsætte nye aktiviteter.

2. Netværk på tværs af forsamlingshusene
Mål




Vi vil have samarbejde på tværs af forsamlingshusene, da det kan være med til at skabe levedygtige
mødesteder.
Vi vil understøtte videndeling og koordinering.

Handlinger




Der faciliteres et årligt temamøde, hvor forsamlingshusene får inspiration og deler deres erfaringer.
Landdistriktskonferencen er også for forsamlingshusene, som vil modtage en invitation på e-mail.
Vi vil understøtte videndeling på tværs af forsamlingshusene og facilitere nye former for
partnerskaber.








Vi vil motivere for, at man begynder at se muligheder for at booke kunstnere og anden
underholdning sammen, og vil undersøge muligheden for at facilitere fælles booking, såfremt der
afdækkes et behov.
Vi vil etablere et forum til videndeling og sparring f.eks. på Facebook. Det kan være lige fra at søge
et godt råd om noget helt konkret, til at koordinere kalender og lave fælles arrangementer med
fælles markedsføring.
Vi vil lave en idebank, hvor man kan dele sine erfaringer og inspirere hinanden. F.eks. omkring
fundraising, projekter og udlejningspraksis.
Vi vil undestøtte etableringen af en grejbank, hvor man kan låne særligt udstyr til arrangementer.

3. Samarbejde mellem Landdistriktsudvalget og forsamlingshusene
Mål





Vi vil tilbyde forsamlingshusene viden, sparring og mulighed for økonomisk støtte til projekter.
Vi vil arbejde inddragende og lyttende med udviklingen af forsamlingshusene.
Forsamlingshusenes bestyrelser er i stand til at arbejde udviklingsorienteret.

Handlinger






Der holdes et årligt netværksmøde mellem forsamlingshusene og Landdistriktsudvalget. Det kan
kobles sammen med temamødet, når det giver mening.
Landdistriktsudvalget besøger forsamlingshuse til udvalgsmøder og i forbindelse med
besigtigelsesturen.
Vi vil udarbejde forskellige støttepakker med fokus på temaer som fundraising, bestyrelsesarbejde,
frivilligkoordinering, eventkoordinering og et inspirationskatalog som også indeholder gode
eksempler på f.eks. lejekontrakter.
Vi vil holde årlige kurser i fundraising.
Forsamlingshusanalysen gentages hvert fjerde år.

4. Økonomi

For at fremtidssikre forsamlingshusene er der nogle faciliteter, som skal have en vis standard. Dels for at
driften økonomisk er fornuftig, og dels for at det kan betale sig at investere yderligere i huset. Det er f.eks.
køkken, toiletter, tag og opvarmning. Når de ting er på plads, kan der investeres yderlige i f.eks. AV udstyr.

Mål




Vi vil støtte de mest udfordrede forsamlingshuse, hvis de ønsker at fremtidssikre huset.
Vi vil understøtte forsamlingshusene i en udvikling, der sikrer en fornuftigt driftsøkonomi, som gør
det muligt at fokusere på aktiviteter der styrke fællesskabet.

Handlinger


Forsamlingshusene understøttes i at udarbejde en beskrivelse af den fysiske tilstand og en
tilhørende investeringsplan, så det bliver tydeligt, hvad der skal til for at fremtidssikre huset og
sikre at driften kan hænge sammen.








For at tilgodese foreninger i de mindre lokalsamfund, hvor der ikke er offentlige faciliteter, som kan
lånes til møder mv., vil vi arbejde mod en kompensationsordning, hvor lokale foreninger kan holde
deres møder i forsamlingshusene, som kompenseres for forbrug og rengøring.
Alle forsamlingshuse i Randers Kommune kan søge Landsbypuljen til udviklingsprojekter.
Vi vil undersøge muligheden for en ny model for uddeling af driftsmidlerne, som tilgodeser de mest
udfordrede forsamlingshuse. Såfremt tilskudsmodellen kan ændres, skal det ske gradvist, så alle har
mulighed for at tilpasse sig. En mulighed er også at drifttilskud betinges af fremmøde til et årligt
møde.
Vi vil undersøge muligheden for at tegne fælles forsikring, ift. udlejning.

