
• 18:00 Ankomst

• 18:15 Velkommen – oplæg til hyggesnak over maden
– Aftenens program – planen om gruppeinddeling - idéer

• 19:00 Oprydning. Kaffe og kage serveres

• 19:15 Velkommen til de sidst ankomne
– Lidt historie

– Projektet

– Organisering

– Tidsplan

• 20:00 Inddeling i grupper
• Information (nyhedsbreve, fotos, artikler, pressemeddelelser, )

• Finansiering (Fundraising, støtteforening, indsamling, loppemarked, fester, plakater)

• Forplejning (mad til håndværkere og arbejdsmænd)

• Indretning (inventar, overfladematerialer, farver)

• Projektering

• Udførelse

• Organisering, ledelse og administration

• 21:00 
– Opgaven

• Etablering af arbejdsgrupper

Projektet modtager støtte fra EU og

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

via den lokale aktionsgruppe, LAG-Djursland

Aftenens program



• LAG / Lokale AktionsGruppe - indstillinger siden 2008

• Beboerforeningens generalforsamling 9. april 2010.
– Ønske om bedre køkken � “fundraising gruppe” nedsættes (Lisbeth, Morten, Kate, Claus)

• “Køkkengruppen” (maj 2010 – marts 2011)
– Lisbeth, Morten, Kate, Finn, (Claus).  - rådgiver Helle Colombani. Teknikgruppen

– visioner, opmåling, skitser, udkast til ansøgning, involv. rådgivere)

• “Håndværkergruppen” (august 2011-december 2011)
– Finn, Albert, Peder, Flemming, Uffe, Jørgen Boe

– byggebeskrivelser, beregninger, tilbud

• “Skrivegruppen” (oktober 2011-januar 2012)
– Dorthe, Lisbeth, Morten

– sammenfatning og formulering af endelig ansøgning

• LAG og Ministeriet for fødevarer og erhverv (Januar 2012-december 2012)

• Tilsagn meddeles 6.12.2012 

• “Styregruppen” = Forsamlingshusets bestyrelse
– Albert, Finn, Lise, Peder, Søren, Vibeke, Claus

• Kickoff – startskud til realisering (April 2013-August 2014)
– Organisering, restfinansiering, detailprojektering, byggeri + “facelift”, rengøring OG INDVIELSE

Lidt historie



Hyllested Forsamlingshus , etablering af et moderne køkken, som kan være basis for nye, 
netværksskabende, aktiviteter

• Formål
– Etablering af et moderne køkken

– Styrke sammenhold, trivsel og social integration i Hyllested og Omegn
støttes af ordningen “attraktive levevilkår I landdistrikterne”

• Midler
– Penge

– Samarbejde om værdiskabende projekter

– Involvering af lokalbefolkningen – jo flere og bredere, jo bedre

• Forventede effekter
– bevarede servicefaciliteter indenfor fritids og kulturlivet – 1 stk

– Antal personer, der drager fordel: 800-1000

– Nye tilflyttere: 15

– Øget indtjening � forudsætning for bevarelsen

– Styrket sammenhold

– Styrket ejerskabsfølelse

– Nye aktiviteter i og omkring huset (madhold, marked, teater, musik, udstillinger, sport)

Projektet



Projektet

Et tidssvarende storkøkken med moderne faciliteter og plads til flere…

Service-reoler

adgang fra begge sider

“Beskidt afdeling”

Grovkøkken og opvask

Ny bagdør

Mobilt arbejds- og anretningsbord

Det gamle køkken og den lille stue lægges sammen



Budget

Estimerede udgifter

• Frivilligt arbejde 90.000 = 900 timer incl styring og forplejning 

• Anlægsarbejder 58.492

• Andre lev. Ydelser 49.597

• Materialer, inventar o.l. 61.248

• Revision 10.000

• I alt 269.337

Finansiering

• LAG / DK & EU 134.668

• Frivilligt arbejde 90.000

• Egenbetaling 44.668
Bikubens fond og Lions Club Mols har allerede støttet med 7400 + 5000 = 12.400 Rest 32.268



Tidsplan

2013 – 1 kvartal

Organisering
mobilisering

2013 – 2 kvartal

Finansiering

2013 – 3 kvartal

Grov-
projektering

2013 – 4 kvartal

Detail-
projektering

2014 – 1 kvartal

Aftaler og
finplanlægning

2014 – 2 kvartal

Udførelse
Ingen udlejning

2014 – 3 kvartal

Slutafregning
Indvielse

2014 – 4 kvartal

Evaluering
Deadline 6.12

900 frivillig timer

mistet omsætning

2.600 - 16.400

2015 2016 2017 2018 2019

Projektet opretholdes i fem år



Opgaver i udførelsen

1. Nedpakning, støvvæg , slidske til hoveddør, overliggere

2. Nedbrydning vægge, gulve, lofter, udgrave gulve

3. Afrette underlag, kloakere, isolere, udlægge rionet

4. Montere varmeslanger, støbe gulv

5. Isolere vægge, opsætte loft, trække skjult vand, elarbejde

6. Opsætning af fliser, montering af vindue

7. Malearbejde og afsluttende el-arbejde

8. Indkøb og montering af inventar, nedtagning af støvvæg

9. Forplejning

10. Slutrengøring

11. Udpakning



Frivillig indsats

• Udførelse i perioden 1. april – 30. juni 2014

• 900 timer i 12 uger 
pr uge: 75 timer = 10 arbejdsdage = 5 prs/weekend

Ved 10 frivillige = 2 teams = arbejde hver anden weekend (6 wkd/prs)

Ved 20 frivillige = 4 teams = arbejde hver fjerde weekend (3 wkd/prs)

Ved 30 frivillige = 6 teams = arbejde hver sjette weekend (2 wkd/prs)



Styregruppe
FH bestyrelse

Mobilisering Finansiering Formidling Indretning Projektering Udførelse

Projektleder Kasserer

Sekretær Revisor

Byggeleder

Entreprenører Jord/Beton Murer Tømrer VVS El Maler

Forplejning
Oprydning

rengøring

Organisering



Tilkendegivelser

1. Styring og administration

2. Formidling (nyhedsbreve, fotos, hjemmeside, lokalaviser)

3. Restfinansiering (fundraising, indsamling, events, andet) 

4. Indretning, materiale- og farvevalg

5. Udførelse

1. Forplejning

2. Oprydning / Rengøring

3. Håndværkere 

4. Arbejdsmænd


