Fortsat god vind i sejlene for Hvidbjerg Aktivitetshus
22. november 2020
Lokal opbakning til igangsætning af byggeproces
Mandag den 21. september blev der afholdt borgermøde på Brøndum-Hvidbjerg gl. Skole. Formålet var
dels at fejre tilsagn om støtte fra Nordea-fonden på
250.000 kr. til etablering af udearealer ved aktivitetshuset. Vi kalder denne del af projektet for ”Det Grønne
Springbræt”. Derudover præsenterede Lars Peder Jakobsen fra Skive Kommune det godkendte plangrundlag og gav en status på forestående byggeproces. Efter
præsentationen nikkede de ca. 30 fremmødte til, at
projektet nu har en form, hvor arbejdsgruppen kan gå
videre med projektet i licitation. Der blev samtidig nikket til, at borgerforeningen samarbejder med Spøttrup Motion og Sport om idrætsaktiviteter, hvilket muliggør en indsamling til projektet via DIG og dermed fradrag for de private lokale donationer.
Lige nu handler det om økonomi
Aldrig har vi været tættere på at kunne realisere Hvidbjerg Aktivitetshus, men af respekt for de lokale donationer, kommunale midler og støtte fra Spar Vest Fonden og Nordea-fonden, vil vi være helt sikre på, at
økonomien hænger sammen. Derfor bliver resultatet af forestående licitation på aktivitetshuset helt afgørende for den videre proces. I uge 49 sender Skive Kommune byggeprojektet i licitation og inviterer lokale
håndværkere til at give tilbud på projektet. Når vi kender resultatet i uge 51, og hvis økonomien hænger
sammen, igangsættes indsamling af de lokale donationer. Indsamlingen vil foregå over jul og hele januar, så
I selv kan beslutte, hvorvidt fradraget på donationen skal benyttes i 2020 og/eller 2021. Konkret kommer
det til at foregå ved, at projektet oprettes på DGI’s hjemmeside, hvor man efterfølgende kan indbetale donationen. Er der brug for hjælp til dette, står arbejdsgruppen gerne til rådighed.
Status på projektøkonomi og finansiering
Realiseringen af Hvidbjerg Aktivitetshus består af to delprojekter. Selv aktivitetshuset opføres af Skive Kommune, der efterfølgende bliver ejer og udlejer bygningen til borgerforeningen på en 35-årig lejekontrakt.
Bygningen har et anlægsbudget inkl. projektering på 2,8 mio. kr. Dertil skal lægges en såkaldt gavemoms på
ca. 85.000 kr. og køkkenindretning til 200.000 kr. I alt ca. 3.085.000 kr.
Udearealerne ”Det Grønne Springbræt” er det andet delprojekt. Det består af grundkøb, indretning af parkeringsplads, hegning og opsætning af forskellige aktivitetsområde som bålhytte, panna arena, borde og
bænke, højbede m.m. Derudover handicapvenlige stiforbindelser, informationstavler om naturoplevelser i
lokalområdet, frugttræer, vild blomsterblanding m.m. Denne del af projektet er budgetteret til ca. 548.000
kr. For at få økonomien til at hænge sammen på udearealerne, har vi indsendt ansøgninger til Norlys
Vækstpulje og Landdistriktspuljen. Vi er stillet i udsigt at få svar medio december og medio januar.
Hvidbjerg Aktivitetshus og tilhørende udearealer ”Det Grønne Springbræt” er støttet af:
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Arbejdsdage
Økonomien i projektet er stram. Derfor er der brug for, at vi afholder et par arbejdsdage i løbet af vinteren,
hvor vi rydder læhegn på den nordlige del af arealet over mod børnehaven, flytter de legeredskaber, frugttræer- og buske hos børnehaven, der står, hvor aktivitetshuset skal bygges. Heldigvis har mange under indsamlingen af de lokale donationer tilkendegivet, at de gerne stiller op før, under og efter projektet er realiseret og givet et nap med på de praktiske gøremål. Vi forventer at indkalde til arbejdsdag i januar og februar. Hold øje med facebook og kommende nyhedsmails.
Forventet tidsplan for realisering af Hvidbjerg Aktivitetshus og ”Det Grønne Springbræt”








Licitation i uge 49-51
Indsamling af lokale donationer i december 2020 - januar 2021
Grundkøb til realisering af ”Det Grønne Springbræt” i januar 2021
Arbejdsdage for klargøring af arealer til byggefasen i januar-februar 2021
Byggefase for aktivitetshus i marts-september 2021 – fleksibelt i forhold til bedst mulig pris
Etablering af ”Det Grønne Springbræt” i august-september 2021
Indvielse af aktivitetshus og ”Det Grønne Springbræt” i september 2021

Kontaktoplysninger og yderligere information
Læse mere om projektet på www.hvidbjergborgerforening.dk
Følg projektet på facebook https://www.facebook.com/flexhuset
Du kan skrive til arbejdsgruppen på aktivitetshus@hvidbjergborgerforening.dk

Billeder taget til Nordea-fonden den 22. oktober 2020 som tak for støtten
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