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Harrevig	  Kulturhus	  

Mødenotat	  –	  11.	  januar	  2015	  
Til	  stede:	  	   Torsten	  Gade	  Nielsen	  

Ole	  Andersen	  

Vagn	  Christensen	  

Inger	  Arensbach	  

Fraværende:	   Carsten	  Krarup	  	  

Referent:	  	   Inger	  

Møde	  hos:	  	   Inger	  

Inger	  beklager,	  at	  der	  ikke	  har	  været	  udsendt	  mødenotat	  siden	  møde	  den	  10.	  februar	  2014	  (4.	  Møde).	  Der	  er	  afholdt	  en	  del	  
møder	  i	  Kulturhus	  udvalget	  efter	  dette	  i	  løbet	  af	  2014.	  I	  korte	  træk	  har	  der	  været	  drøftet:	  

1.1 Der	  har	  været	  løbende	  dialog	  med	  menighedsrådene	  for	  Harre	  og	  Hjerk	  kirker	  om	  brug	  af	  præstegården	  i	  Hjerk	  til	  
Harrevig	  egnens	  nye	  kulturhus.	  Ole	  og	  Inger	  har	  været	  med	  på	  menighedsrådsmøde,	  hvor	  de	  præsenterede	  
idegrundlaget.	  

1.2 Der	  var	  i	  første	  omgang	  tale	  om	  at	  kunne	  anvende	  området,	  hvor	  de	  eksisterende	  udhuse	  ligger.	  Ideen	  var	  at	  rage	  de	  
gamle	  bygninger	  ned	  og	  genbruge	  så	  meget	  materiale	  som	  muligt	  til	  det	  nye	  hus.	  Ole	  har	  arbejdet	  videre	  med	  arkitekt	  
Andreas	  Ravns	  tegninger	  til	  allerførste	  udkast	  til	  selvstændigt	  byggeri,	  det	  der	  ikke	  kunne	  gennemføres	  på	  grund	  af	  
Exner	  fredning	  (se	  ref.	  fra	  10.	  Februar	  2014).	  

1.3 Siden	  har	  der	  været	  arbejdet	  i	  at	  anvende	  præsteboligen	  til	  festsal	  og	  lave	  en	  tilbygning	  med	  foyer,	  køkken,	  mindre	  
mødelokale,	  medarbejderrum	  til	  kirken	  og	  sanitære	  rum.	  Desuden	  ville	  vi	  udnytte	  den	  store	  have	  /park	  omkring	  
præstegården	  til	  bypark.	  

1.4 Sideordnet	  med	  dette	  har	  vi	  haft	  møde	  med	  Anders	  Rask	  Storgaard,	  Skive	  kommune	  omkring	  tildeling	  af	  landdistrikts	  
midler.	  

1.5 Ole	  har	  deltaget	  i	  konference	  omkring	  det	  at	  søge	  fondsmidler.	  Her	  blev	  han	  blandt	  andet	  præsenteret	  for	  Realdanias	  
UNDERVÆRKER,	  som	  vi	  ville	  ansøge	  om	  midler	  i.	  Ansøgningsfrist	  er	  27.	  Januar	  2015.	  	  

1.6 Projektgruppens	  medlemmer	  er	  indtrådt	  i	  Harrevig	  egnens	  forsamlingshus	  bestyrelse	  med	  det	  ene	  formål	  at	  arbejde	  
videre	  med	  Harrevig	  egnens	  kulturhus.	  	  

1.7 Vi	  søgte	  192.000	  kr.	  til	  varmepumper	  og	  solcelleanlæg	  til	  nuværende	  hus	  fra	  Grøn	  Ordning,	  bedre	  kendt	  som	  
”vindmøllepenge”.	  Hensigten	  var	  at	  kunne	  flytte	  udstyret	  over	  på	  det	  nye	  kulturhus.	  Desværre	  kom	  vi	  ikke	  i	  
betragtning.	  Der	  kommer	  en	  ny	  runde	  fra	  de	  nye	  Krejbjergmøller.	  	  

1.8 Fredag	  den	  2.	  Januar	  2015	  fremviste	  flere	  af	  menighedsrådets	  medlemmer	  Præstegården	  for	  Ole,	  Torsten,	  Vagn	  
(sidder	  i	  både	  menighedsråd	  og	  kulturhus	  udvalg)	  og	  Inger.	  Efterfølgende	  møde	  hos	  Torsten,	  hvor	  vi	  besluttede	  at	  gå	  
efter	  køb	  af	  præstegård,	  hvis	  vi	  kunne	  få	  den	  til	  under	  500.000	  kr.	  for	  præstegården	  med	  1.	  7	  ha	  jordtilliggende.	  

1.9 Torsdag	  den	  8.	  Januar	  var	  der	  menighedsrådsmøde,	  hvor	  det	  blev	  besluttet	  at	  udbyde	  1.7	  ha.	  inklusive	  bygningsparcel	  
til	  1.000.000	  kr.	  Hvis	  der	  ikke	  opnås	  et	  bud	  på	  1mill.,	  skal	  hele	  præstegården	  udbydes	  samlet	  i	  2017.	  



	  
	  

	  

2	  

På	  mødet	  i	  dag	  besluttede	  de	  fremmødte	  i	  kulturhus	  udvalget	  i	  enighed	  at	  gå	  efter	  istandsættelse	  +	  tilbygning	  
af	  det	  eksisterende	  forsamlingshus,	  da	  vi	  ikke	  kan	  blive	  ved	  at	  vente	  på,	  at	  menighedsrådene	  stiller	  sig	  villige	  
til	  at	  imødekomme	  vores	  tilbud	  om	  at	  købe	  præstegården	  med	  de	  1.7	  ha.	  	  	  	  

Vi	  vil	  gå	  videre	  med:	  

2.1 Ole	  kontakter	  Camilla	  Bang,	  arkitekt	  ved	  Skive	  kommune	  for	  at	  gå	  i	  dialog	  med	  hende	  om	  placering	  af	  tilbygning,	  da	  
dele	  af	  jorden	  omkring	  forsamlingshuset	  er	  under	  Exnerfredningen.	  Camilla	  har	  tidligere	  udtalt	  at	  den	  nemmeste	  
placering	  /	  udbygning	  var	  formodentlig	  ved	  det	  nuværende	  hus.	  Det	  må	  vi	  afprøve.	  

2.2 Oles	  tegning	  af	  kulturhuset	  kan	  muligvis	  bruges.	  Ole	  tager	  evt.	  kontakt	  til	  Andreas	  Ravn	  for	  at	  lade	  ham	  komme	  med	  sit	  
forslag.	  Ole	  og	  Torsten	  ville	  måle	  det	  eksisterende	  hus	  op	  efter	  mødet.	  	  

2.3 Matriklen,	  huset	  ligger	  på	  hedder	  1d	  (Hjerk	  Præstegårds	  jorde?).	  	  
2.4 Inger	  tager	  kontakt	  til	  Anders	  Rask	  i	  forbindelse	  med	  at	  afdække	  mulighed	  for	  at	  landdistrikts	  midler	  til	  projektet.	  	  	  	  
2.5 Vagn	  melder	  tilbage	  til	  menighedsrådet	  at	  vi	  har	  taget	  beslutning	  om	  at	  gå	  videre	  med	  en	  renovering	  +	  tilbygning	  af	  

vores	  nuværende	  forsamlingshus.	  
2.6 Der	  er	  fællesspisning	  og	  årsmøde	  i	  beboerforeningen	  den	  3.	  marts.	  Her	  har	  Inger	  bedt	  om	  at	  vi	  får	  en	  halv	  time	  til	  at	  

orientere	  om	  status	  på	  projekt	  Harrevig	  kulturhus.	  	  

Udsigten	  3,	  søndag	  den	  11.	  Januar	  2015	  

Inger	  	  


