1.

Evaluering på projekt Liv I Forsamlingshusene
Åbent

Sagsnr.: 326-2019-18063

J.nr.: 20.10.00

Dokumentnr.: 326-2020-150120

Sagstype
Beslutning.
Resume og sagens baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget afsatte i budget 2018 180.000 kr. årligt for perioden 2018-2020 til
fortsættelse af projekt "Liv I Forsamlingshusene". Midlerne udløber med udgangen af 2020.
Nærværende sag er en evaluering af det hidtidige forløb, hvor forsamlingshusene har deltaget
aktivt i evalueringen. På baggrund af dette, skal der tages stilling til om projektet skal fortsætte.
Indstillinger
Kulturchefen indstiller, at der på baggrund af evalueringen træffes beslutning om det videre
forløb.
Behandling
Kultur- og Fritidsudvalget.
Sagsfremstilling
Efter inspiration fra Viborg Kommune, hvor tilsvarende projekt har fungeret siden 2009, blev
projekt "Liv I Forsamlingshusene" i Kalundborg Kommune opbygget, med start i 2016, og senere forlænget i 2018. Formålet med projektet har været at understøtte muligheden for at forsamlingshusene i kommunen kan udbyde en lang række kulturelle og sociale aktiviteter, uden
for stor økonomisk risiko, for at sikre borgerne i hele kommunen gode oplevelser samtidigt med
at det generelle aktivitetsniveau i forsamlingshusene højnes. Ordningen er skruet således sammen:



Kalundborg Kommune betaler halvdelen af honorar og transportudgifter til den enkelte
kulturaktør.
Den anden halvdel er det så op til forsamlingshuset at fremskaffe. Det kan ske ved entréindtægt, sponsorater, samarbejde med lokale foreninger eller andet.

I Kalundborg Kommune er der 19 selvejende forsamlingshuse, og i alt har 15 anvendt tilbuddene fra projekt "Liv I Forsamlingshusene".
Forsamlingshusene er samlingspunkter for lokalsamfundet, nogle steder primært som selskabslokaler og andre steder både som selskabslokaler og som samlingssted for kulturelle og
sociale aktiviteter for foreninger, skoler og private.
Projekt Liv i Forsamlingshusene i Kalundborg Kommune har været en succes, og der har været
fin opbakning og publikum-tilslutning. Kalundborg Kommune har med projekt "Liv I Forsamlingshusene" formået at være til stede i hele kommunen.
Forsamlingshusenes Fællesråd og forsamlingshusene har udtrykt stor tilfredshed med projektet.
De ser gerne det fortsætter, så alle kan få mulighed for kvalitative kulturoplevelser, uanset alder og geografisk bopæl i Kalundborg Kommune.
Projektets midler er opbrugt med udgangen af 2020. Midlerne har været brugt til PR og honorarer til foredragsholdere og musikere.
Hvis projektet skal fortsætte, anbefales der at der afsættes 200.000 kr. pr. år frem til og med
2024, for at kunne fortsætte på nuværende niveau.

Økonomiske konsekvenser
Der skal afsættes et beløb på 200.000 kr. årligt hvis ordningen skal fortsætte på nuværende
niveau.
Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. maj 2020:
Taget til efterretning og sagen sendes frem til budgetprocessen.
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