REFERAT
Dialogmøde
Mandag den 17. februar 2020 kl. 15-17 på Margrethe Reedtz Skolen i Klublokalet / Cafeen
Mødeleder Niels Vestergaard, formand
Referent Jørgen Madsen, sekretær
Mødedeltagere:
Ryde-Stendis Beboerforening: Formand Niels Vestergaard og Jørgen Madsen
Margrethe Reedtz Skolen: Skoleleder Henrik Munch Søndergaard, Rikke Sanggaard, Georg Køhler
RHU (fodbold) : Henrik Schmidt Madsen og Jan Lundkvist
Ryde- Stendis Seniorklub: Formand Astrid Bogaa
Gården: Leder Nicolai Frederiksen
KFUM spejderne og Indre mission: Vagn Kristensen
LAG Struer-Holstebro koordinator Alex Würtz
Beboer: Allan Madsen

Dagsorden
1. Velkomst og motivering.
Niels Vestergaard bød forsamlingen velkommen og rammesatte mødet formål med følgende 2
oversigter:
Formål med dagens møde
At undersøge:
•
•
•

om der er interesse for at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde grundlag for
fornyelse/renovering af Fællessalen – tidligere Sognegården fra 1963, som sognets eneste
fælles samlingssted
at afdække mulighederne for at få hjælp af LAG Struer-Holstebro støttemidlerne fra EU
at drøfte muligheder og begrænsninger med koordinator Alex Würtz, LAG Struer-Holstebro

Hvis ja
Arbejdsgruppen skal udarbejde
•
•
•
•
-

projektbeskrivelse
økonomioversigt
ansøgning til LAG
evt. søge yderligere fondsmidler
der kan løbende nedsættes delprojektgrupper

Herefter gav han ordet til LAG Struer-Holstebro koordinator Alex Würtz, som orienterede om
støttemulighederne igennem LAG og afklarede spørgsmål fra forsamlingen.
Alex Würtz PowerPoint oplæg er indsat her:

LAG Struer – Holstebro
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LAG STRUER – HOLSTEBRO

Ryde Stendis Beboerforening påtænker at søge lokal opbakning til et LAG-projekt 2020/2021.
Fællessalen er vort sogns eneste fælles samlingslokale, hvor vi fra Sognegårdens begyndelse i 1963 har
holdt og holder vore: Fester, skolefester, teater, foredrag, koncerter, fællesspisninger, bankospil,
fastelavnsfester, gymnastikopvisninger m.m. Salen udlejes i begrænset omfang til udenbys beboere.
Projekt
Vi påtænker følgende projekt "Fællessalen", som med god vilje kan opdeles i underprojekter:
a) Renovering af indgangspartiet inkl. foyer, garderobe, toiletter og gulv, og det grønne område foran
indgangspartiet ønskes nyetableret.
b) Renovering af fællessalene til fortsat ovennævnte arrangementer, men vi mangler:
ny foldevæg - ge til adskillelse af store/lille sal samt ikke mindst lydanlæg/teleslynge, storskærm/lærred.
I den store sal findes en gammel scene!
Fortsat scene - men måske flytbar/mobil, scenelys/tæpper.
I det hele taget.
Hvordan kan nuværende scenes mange kvadratmeter i halvanden plan gøres mere funktionel og med
mulighed for igen med depot til borde og stole?
Evt. helt nye store vinduer i gavlen, ny udgang m.m.
c) Køkkenet er et anretterkøkken og skal forblive som sådant:
Vi ønsker køkkenet moderniseret, forskønnet - og indrettet mere funktionelt.
Hylder, skabe, borde - elkontakter og nye komfurer/hårde hvidevarer.

Finansieringen?
I ovennævnte tænkes, at vi hver især giver tilsagn fra forskellige kasser og betaler for forskellige dele i
projektet, og på den måde sammen med frivillig arbejdskraft får enderne til at nå sammen.
2. Dialog med hinanden.
Konsulent Alex Würtz LAG Struer-Holstebro deltager i mødet og har lovet at hjælpe os med af oplyse om
og afklare spørgsmål til kravene til ansøgning, -når ansøgningen forhåbentligt er godkendt, til projektets
gennemførelse og afslutning med udbetaling.
3. Dialog med hinanden
Er der er interesse for projektet og i givet fald ja, hvordan financierer vi projektet, og hvem er med?

Alex Würtz satte bl.a. fokus på følgende, hvis vi påtænker at søge:
- et projekt, der styrker samarbejde tog fællesskab med alle foreninger, og har stor lokal forankring
- projekter, der støttes ligger i intervallet 50.000 kr.- til max 450.000 kr.
- vi skal bidrage med egne midler, og at det må indeholde midler fra andre puljer og fonde, samt at
frivillig arbejdskraft sættes til en værdi a 100 kr.//time
- må ikke indeholde andre EU-midler
- landsbyfornyelse, at vi er en levende landsby
- attraktiv bosætning
- godt naboskab
- nærhed
- dejlig natur
- VIGTIGT, at foreningerne går sammen, og at vi indgår en brugsaftale med skolen
- evt. slå på energirenovering, bæredygtighed
- evt. søge Færch Fonden, Nordea fonden
-

4. Afrunding og konklusioner
Forsamlingen fik som sagt adgang til at stille opklarende spørgsmål, hvorefter den havde dialog for og imod.
Beslutningen blev, at nedsætte en projektgruppe under Ryde-Stendis Beboerforening, som fik til
opgave:
❑
❑
❑
❑

Projektbeskrivelse
Økonomioversigt
Ansøgning til LAG
Evt. søge yderligere fondsmidler

Projektgruppen blev:
Niels Vestergaard
Allan Madsen
Rikke Sanggaard
Jørgen Madsen
Projektgruppen afholder møde mandag 2. marts 2020.02.18
Ansøgningsfristen er fastsat til 10. juni. 2020, så der skal arbejdes hurtigt.
Hvis et projekt godkendes, må det strække sig over 2 år.

Høring til projekt: ”Forbedringer af ”Fællessalen inkl., foyer, sale og køkken”
Foreningerne bedes indsende ideer til projektet opdelt grupperet sådan i A, B og C
A) Prioriterede meget vigtige ønsker, som vi mener bør/skal udføres
B) Prioriterede andre vigtige ønsker, som vi gerne vil have, men som vi mener kan vente
C) Andre ønsker, som vil ville blive glade for
Foreningernes inputs er meget vigtige, da disse er forudsætningen for at projektgruppen kan
udarbejde en ansøgning, der har rod i beboernes ønsker.
Ideerne bedes fremsendt til projektgruppen senest søndag 1. marts 2020 på mail:
Faellessalen@gmail.com

På Ryde-Stendis Beboerforenings vegne tak til mødedeltagerne og på forhånd tak til foreningerne, da
vi er klar over at høringsprocessen er meget kort, men vi skal i arbejdstøjet.

