
Hermed en dagsorden til mødet i Rårup Hallen, Onsdag d. 20 jan. kl. 16.30 
Emne: Mulighed for at flytte aktiviteter fra Sognegård(e) til Rårup Hallen. 
Deltagere i mødet: 
Rårup Hallen - Skjold Sognegård - Rårup Sognegård - Rårup og Omegns Lokalråd - Allan Pedersen 
- Frans Andersen 
  
1. Velkomst/referent. 
   Velkomst ved Flemming Fredskilde  
   Referent Allan Petersen 
 
2. Præsentation af mødedeltagere. 
  Alle var mødt til mødet, Flemming Fredskilde Rårup Lokalråd, Christian Rasmussen    
  Halinspektør Rårup Hallen, Jan Kristensen lokalrådet, Per U. Nielsen lokalrådet, Frank 
Kristoffersen Rårup sognegård, Hans Frederik Pedersen hallen/Rårup sognegård, Henrik Korsgaard 
lokalrådet, Kristian Johansen Skjold Sognegård, 
Frans Andersen kultur og fritid Hedensted kommune, Allan Petersen lokalpolitiker. 
 
3. Status fra Rårup og Skjold Sognegårde. 
Rårup Sognegård, klar til at se på mulighederne ved et flytte deres aktiviter til nye lokaler i 
forbindelsen med Rårup hallen. Status i sognegården økonomien løber lige rundt, men kun ved 
hjælp af tilskudet fra Hedensted kommune, ellers vil den give underskud 
Skjold Sognegård, Kristian fortæller at man foreløbelig vil forsætte frem til generalforsamlingen 
midt i februar, hvor man vil fremlægge sagen som man arbejder på i Rårup, her skal der tages 
stilling til om man skal forsætte i Skjold eller man skal afvikle. Økonomi 2015  kr. - 5000.- 
egenkapitalen er nu kun kr. 5000.- der har været dårlig udlejning i 2015, men 2016 ser bedre ud. 
Der er fælles spisning i januar i Skjold hvor man vil melde ud omkring forbeholdene i sognegården. 
Der er efterisoleret i 2015 udgifterne til el,vand og varme har i 2015 været kr. 29.000.- 
 
4. Hvordan stiller Hedensted Kommune sig til projektet ? 
Frans Andersen og Allan Petersen er sikker på at udvalget for fritid og fællesskab vil se meget 
positiv på sådan et projekt omkring hallen, som går meget i tråd med den udvikling man ønsker i de 
mindre lokalsamfund. 
Frans : Rårup Sognegård er en kommunal bygning, som modtager et kommunalt driftstilskud på ca. 
Kr. 11.000.-, kommunes nedrivnings pulje kan bruges til Rårup sognegård, både Rårup og Skjold 
sognegårde er i meget dårlig stand, også på energiområdet. Man kan evt. se til de projekter det er 
lavet i Gudencenteret og Ølholm. 
Kommunen vil måske se og spørge ind til de ledige lokaler på Rårup skole. 
Skal Bas bygning også i spil. 
Flemming Fredskilde: nu skal vi få en plan over behov og projektet. 
Frans: gode argumenter for hallen frem for skolen. 
Hvad er de totale udgifter til Rårup Sognegård. 
 



5. Hvordan kan vi starte processen af et multihus / et fælles samlingssted? 
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe. 
Nye lokaler ved hallen i et plan. 
Tilknyttes hallen, evt sammen med hallen eller i en forening i samarbejde med hallen ?  
Vi skal sætte baren højt, der skal også arbejdes for et navn på huset. ( kunne være 
Kultur/aktivitetshus, men det er en opgave for projektgruppen. 
 
6. Hvem er fremadrettet tovholder? 
 Der blev nedsat en arbejdsgruppe som skal arbejde videre på projektet, udvalget er: 
Flemming Fredskilde, Christian Rasmussen, Hans Frederik Pedersen, Henrik Korsgaard, Jan 
Kristensen, Frank Kristoffersen og Allan Petersen 
 
7. Næste møde. 
  Tirsdag den 23.februar kl. 19.00 i Rårup hallen 
  Skjold sognegård ved Kristian Johansen er også inviteret til mødet. 
 
8. Eventuelt 
 Intet. 
 
 Referent Allan Petersen. 
 


