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Sagsfremstilling 

I forbindelse med nedlæggelse af Herborg Skole og oprettelse af en friskole, er der dannet 

en selvejende institution, hvis formål skal være at eje og drive en bygning i forbindelse med 

friskolen. Herborg Gymnastik- og Ungdomsforening, der er den største bruger af lokalerne, 

ønsker klarhed over, hvordan de er stillet fremover. 

 

Administrative oplysninger 

Efter de oplysninger, som administrationen har modtaget, sælges bygningerne med Herborg 

Skole til en ny friskole for 1,1 mio. kr. Dette beløb inkluderer den selvstændige bygning, 

som den selvejende institution eventuelt skal overtage. Der er ikke fastsat og i givet fald 

hvilket beløb, som den selvejende institution skal betale for bygningen, som indeholder 

gymnastiksal/forsamlingshus + mindre sal, anretterkøkken, toiletter, omklædningsrum og 

klublokale. Herudover er der mindre loftslokaler samt kælder med fyrrum. 

 

Der er tale om en selvstændig bygning, hvoraf den ældste del trænger stærkt til renovering 

/vedligeholdelse.  

 

Klublokalet + omklædningsrum er i sin tid opført på initiativ fra Herborg Ungdomsforening 

og for selve klublokalets vedkommende finansieret ved Herborg Ungdomsforenings egne 

midler m.v. Ejerskabet er i sin tid overgået til tidligere Videbæk Kommune, og der er 

udarbejdet en aftale vedrørende brugsretten. 

 

Administrationen har afholdt 2 møder med Herborg Ungdomsforening og repræsentanter for 

friskolen. På det seneste møde fremlagde ungdomsforeningen økonomiske beregninger, 

som væsentligst er baseret på regnskabet for Herborg Skole, for så vidt angår 

driftsudgifterne. Det fremgår af opgørelsen, at foreningen benytter lokalerne i den omtalte 

bygning 78,46% af tiden. 

 

De samlede driftsudgifter for kommunen for foreningens benyttelse af lokalerne er opgjort 

til 170.311 kr. årligt. Det fremgår også af driftsbudgettet, at der vil være udgifter her og nu 

til nødvendig og øjeblikkelig vedligeholdelse for 320.000 kr. Det er en forudsætning for, at 

driftsbudgettet kan holde. 

 

Foreningen mener, at de har tilsagn fra kommunen om, at de ikke i fremtiden skal stilles 

ringere økonomisk end i dag, hvor de har lokalerne gratis til rådighed, dog betales et årligt 

gebyr for benyttelse af gymnastiksalen på ca. 10.000 kr. 

 

Administrationen har udarbejdet en model for tilskud, der forudsætter, at foreningen betaler 

en leje til den selvejende institution for forbrug af timer i hallen inkl. omklædningsrum samt 

for benyttelse af klublokaler til en tilskudsberettiget timepris på 150 kr. Derudover betaler 

kommunen et beløb til betaling for udeidrætternes benyttelse af omklædningsrum. I alt vil 

det give den selvejende institution en indtægt på ca. 84.000 kr. og foreningen en udgift på 

ca. 15.500 kr. 

 

Den selvejende institution finder, at der mangler en indtægt i forhold til kommunens 

udgifter i dag på 170.311 kr. minus 84.000 kr. = 86.311 kr. 

 

Det er ikke muligt at drive den selvejende institution med denne indtægt, set i lyset af, at 

der trænges hårdt til renovering og eventuel udbygning, for at bygningen kan fungere som 

et samlingssted for sognet. I den forbindelse vil foreningen og den selvejende institution 

gerne høre Kultur- og Fritidsudvalgets holdning til landsbypolitik og væresteder i sognene.  
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Den selvejende institution og Herborg Ungdomsforening ønsker at fastholde kommunen på 

den gamle driftsaftale fra 1989. 

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 28. april 2008 at anmode Økonomi- og 

Erhvervsudvalget om i forhandlingen om salg af Herborg Skole at få aflyst driftsaftalen fra 

1989 eller få køber til at overtage forpligtelsen i henhold til aftalen. På grundlag heraf 

færdiggøres sagen. Sagen blev udsat med henvisning til en fornyet behandling i Kultur- og 

Fritidsudvalget. 

 

Lovgrundlag 

Folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten. 

 

Økonomi 

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke fået tildelt flere midler til at imødekomme eventuelle 

ansøgninger om lokaletilskud/driftstilskud til forening og eventuel selvejende institution i 

Herborg. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder formanden om at 

forhandle en aftale færdig med interessenterne. 

 

20. juni 2008, punkt 18: Et flertal af Kultur- og Fritidsudvalget, bestående af Kristian Ahle, 

Iver Poulsen, Jytte Møgelgaard og Gitte Kjeldsen anbefaler, at der gives et tilskud på 

150.000 kr. om året. Tilskuddet ydes med virkning fra 1. august 2008, hvorfor der gives 

5/12 af tilskudsbeløbet i 2008. Tilskuddet finansieres af lokaletilskudskontoen. 

 

Linda Nielsen og Esben Lunde Larsen anbefaler, at der gives lokaletilskud efter de gældende 

regler. 

 

Erling Gaasdal deltog ikke i behandlingen af denne sag. 

 

12. august 2008, punkt 5: Et flertal på 6 medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget 

anbefaler Kultur- og Fritidsudvalgets flertalsindstilling. 

 

Marianne Kamp indstiller, at der gives lokaletilskud efter de gældende regler.  

 

Bilag 

Ingen. 

 

Beslutning 

Økonomi- og Erhvervsudvalgets flertalsindstilling blev godkendt af 17 medlemmer. 

 

Den socialdemokratiske gruppe, Peder Sørensen, Esben Lunde Larsen, Erik Nielsen og Ernst 

Korshøj stemte imod. 

 

Erling Gaasdal deltog ikke i sagens behandling. 

 

Ole Iversen og Iver Enevoldsen var fraværende ved sagens behandling.  

 

 


