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“Når man
deler glæden,

vokser den”



Forord
I Ejsing-Egebjerg  skal vi ha’ et Fælleshus! 
Det skal vi, fordi vi har mange, forskelligartede aktiviteter og et aktivitetetniveau, der 
kræver det, men også fordi vi med et fælles hus vil signalere, hvad Ejsing-Egebjerg 
var, er og gerne vil være i fremtiden. Fælleshuset skal gøre os til et landbyfælles- 
skab anno 2019 med bosætning og udvikling for alle aldre.

I et landsbysamfund som Ejsing-Egebjerg er det en naturlighed, at foreningerne 
samarbejder og går ”fælles”. Bag Fælleshuset står derfor Ejsing Boldklub, Ejsing-
Egebjerg Hallen, Ejsing Forsamlingshus, Ejsing Friskole og Pasningsdel, Ejsing Be-
boerforening, Ejsing KFUM og KFUK samt Ejsing Fritidsklub. Ikke kun fordi det gør 
os stærkere at samarbejde, men også fordi foreningerne i høj grad er omdrejning-
spunktet for ”at mødes” i et moderne landsbysamfund. Fælleshuset skal hjælpe os 
med at se, høre og støde ind i hinanden, så forskellige som vi nu engang er.

Fælleshuset skal både ”tale til os” og inspirere os, men også rumme de nødvendige 
faciliteter. Denne balance ønsker vi at ramme og basere på ideen om, at ”Væggene 
fortæller”. Væggene skal minde os om, at vi er en del af et lokalsamfund, som 
førhen var drevet af og fremover vil være drevet af ydmyghed og arbejdsomhed. 
Og ikke mindst, at dette miljø har ført til alt fra etableringen af en lokal friskole og 
–børnehave til en landsholdsmålmand i kvindehåndbold. Men Fælleshusets vægge 
skal også konkret rumme, hvad vi kan, når vi står skulder ved skulder. Der skal 
være faciliteter til julefest med 275 deltagere, men også omklædning for både to 
senior-fodboldhold og tyve badminton-motionister på samme tid. 

Spørgsmålet er: hvad bliver det næste? Halaktiviteter for områdets mange som-
merhus- og campinggæster? Friluftsbad? Bed & Breakfast i det gamle forsamling-
hus? Fælleshuset skal være et godt sted for de nuværende beboere, men det skal 
samtidig være et sted, hvor ideerne til at tiltrække de næste beboere og besøgende 
opstår.

Derfor skal vi ha’ et Fælleshus.

Fakta
Ejsing og Egebjerg ligger i den nordligste del af Holstebro Kommune 
ved Venø Bugt. Sognet har ca. 900 indbyggere med aktivt liv i friskole- 
og børnehave, hal, forsamlingshus og kirke. 
Tilsammen har områdets foreninger over 750 medlemmer og mere end 
3.000 personer deltager i årets enkeltstående arrangementer.
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Et fælles hus – et fælles behov
Ejsing Boldklub, Ejsing-Egebjerg Hallen, Ejsing Forsamlingshus, Ejsing 
Friskole og Pasningsdel, Ejsing Beboerforening, Ejsing KFUM og KFUK 
samt Ejsing Fritidsklub er de parter, som med opbakning fra sognet 
står bag ønsket om et nyt, fælles hus i Ejsing. Det gør de, fordi både 
deres nuværende rammer og aktiviteter har skabt behovet for det.

Nuværende rammer 
Et sammenfald af bygningsmæssige udfordringer gør det højaktuelt at tænke i et 
fælles hus for Ejsing-Egebjerg. Stort set alle foreninger står således i en situation, 
hvor de nuværende rammer hæmmer udfoldelsen af deres aktiviteter.

Ejsing Boldklub: Intet klubhus og trang omklædning
I 2012 blev Ejsing Boldklubs klubhus vurderet i for dårlig stand til fortsat brug og 
nedrevet. I samme ombæring blev også Ejsing KFUM og KFUKs klublokaler fjernet, 
da de lå i samme bygning som klubhuset. Den lokale fribørnehave, Gazellen, ligger i 
dag på grunden.
Siden klubhusets nedrivning har en container fungeret som boldrum og hallens om-
klædningsrum benyttes til de udendørs aktiviteter. Pladsen er trang, når der er ak-
tivitet i både hallen og på boldbanerne, og faciliteterne er ikke indrettet til at rumme 
omklædning fra de udendørs sportsgrene. Men vigtigst af alt, så har klublivet ikke et 
ordentligt sted at udfolde sig.

Ejsing-Egebjerg Hallen: Manglende køkken- og depotfaciliteter
Ejsing-Egebjerg Hallen blev bygget i 1988. Fra dette tidspunkt flyttede en del af 
boldklubbens aktiviteter ind i hallen, eks. håndbold. Hallen består af selve hallen, 
fire omklædningsrum, boldrum samt åbent caféteria på første sal. Ejsing-Egebjerg 
Hallen har en halbestyrer, som organiserer arrangementer  og koordinerer udle-
jning. Tilberedningen af mad til arrangementer foregår i hallens caféteriakøkken på 
i alt 18 kvm, ligeledes fra 1988. Der er således minimal plads til både personale og 
tilberedning, et overfyldt depotrum samt mangel på professionelt køkkenudstyr.

Ejsing Forsamlingshus: Nedslidt bygningsmasse
Ejsing Forsamlinghus  har en mere end 100-årig historie som hjemsted for fester, 
generalforsamlinger, fritidsaktiviteter og møder. Forsamlingshuset rummer to sale 
(lille og store sal), køkken, depot samt toiletfaciliteter. Ejsing Fritidsklub benytter 
forsamlingshuset til deres ugentlige klubaftner (spiller bob), mens Ejsing Beboer-
forening har arrangementer på stedet. Bygningsmassen står overfor en betydelig 
og bekostelig renovering (tag, vinduer og køkken), hvis den skal være anvendelig for 
en fast vært. Der var en fast vært på stedet til 31. juli 2013.

Ejsing Friskole og Pasningsdel: Mangelfuldt aktivitetsområde
Ejsing Friskole og Pasningsdel ejer et område ved hallens nordgavl, som i dag rum-
mer få og spredte muligheder for fysisk udfoldelse og leg. I samarbejde med 
et udvalg under Ejsing Beboerforening vil friskolen omdanne dette område og ska-
be let tilgængelighed til udeliv, motion og leg for alle børn og motionister. 
Det er samtidig et afgørende element i arbejdet, at de nye faciliteter skal kunne 
benyttes af Fælleshusets brugere i hverdag og weekender.
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Eksempel på udfordring: Julefesten
I julen 2018 afholdte Ejsing-Egebjerg julefest for 275 mennesker i Ejsing-
Egebjerg Hallen. Både friskolens elever, Gazellens børn og frivillige var 
involveret i at forberede festen under temaet ”Gammeldaws jul”. De frivilige 
bistod med aktiviteter i de forskellige juleværksteder, herunder julekage-
bagning, fremstilling af julebukke- og pynt samt snelygter. Alle foreningerne 
bag Fælleshuset var således med i afviklingen af julefesten. Hvor glædelig 

og stor en begivenhed julefesten end var, så bød den også på en masse praktiske 
udfordringer grundet de nuværende rammer: 
• 50 stole blev båret ned fra hallens caféteria på 1. sal – og tilbage igen.
• 90 stole blev transporteret fra friskolen til hallen – og tilbage igen.
• Maden til 275 mennesket blev lavet i friskolens skolekøkken og båret til hallen.
• Hele hallen blev udsmykket med julepynt – og alt blev smidt ud dagen efter, 
 fordi der ikke var opbevaringsplads til året efter.

De nuværende køkken- og depotfaciliteter 
i Ejsing-Egebjerg Hallen
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Nuværende aktiviteter
Vi forventer, at det nye Fælleshus kan give et løft til 
virkelysten i Ejsing-Egebjerg og dermed være grund-
laget for et øget aktivitetsniveau. I Ejsing-Egebjergs 
tilfælde vil dette dog kun være ekstra flødeskum, idet 
aktivitesniveauet allerede er højt og faktisk for højt 
til de nuværende rammer. Foreningerne har valgt at 
have den tilgang at gennemføre aktiviteter, selvom 
de egentlig kræver andre/bedre faciliteter, fordi de er 
bevidste om, at aktiviteterne går forud for faciliteterne. 
Et Fælleshus bygges derfor ikke for at skabe et behov, 
men derimod for bedre at understøtte et eksisterende 
behov.

Fakta om foreningernes aktiviteter

Ejsing-Egebjerg Hallen 1.650 udlejningstimer årligt. 
 50 udlejninger til fester o.l. årligt.
 Dagtimer: Ejsing Friskole og Pasningsdel (børnehaven Gazellen) anvender  
 dagligt hallen til idræt og bevægelse. Senioraktiviteter. Dagplejere har ugentlig  
 legestue.
 Aftentimer (Hovedsageligt Ejsing Boldklub): Indendørs fodbold, motions-
 badminton, gymnastik, Aktive Børn (forskellige former for sport), fitness, yoga.  
 spinning, line dance samt Fredagssjov (en gang i måneden i vinterhalvåret).

Ejsing Forsamlingshus 65+ medlemmer.
 35 årlige udlejninger til fester og arrangementer.
 20 udlejninger til Ejsing Fritidsklub i vinterhalvåret.
 10 udlejninger til dagplejere fordelt over året.

Ejsing Boldklub 450+ medlemmer
 Sommerhalvår: Fodbold, senioraktiviteter (petanque og gåture) og motionstennis.
 Vinterhalvår: Aktiviteter i i Ejsing-Egebjerg Hallen (se ovenfor).

Ejsing Friskole  75+ medlemmer af skolekredsen.
og Pasningsdel 70 elever pt. (til og med 6. klasse).
 35 børnehavebørn.
 Vestjyllands første DGI Profilskole.

Ejsing Beboerforening 180+ husstandsmedlemmer.
 Afholder jævnligt foredragsaftner i samarbejde med Ejsing Menighedsråd.
 Vedligeholder og udvikler den 2,5 ha store Ejsing Skovelegeplads og Fitnessbane.

Ejsing KFUM & K 20+ deltagere til ugentlig MOK-klub (3.-5. klasse).
 20+ deltagere til Klub Ejvin (17-22 år) i samarbejde med Vinderup KFUM & K.

Ejsing Fritidsklub 40+ medlemmer.
 Fritidsklubben spiller bob en gang i ugen i vinterhalvåret.

Eksempel på udfordring: Fitness
Ejsing Boldklub har i en årrække udbudt fitness-aktivi-
teter I Ejsing-Egebjerg Hallen (Boldfitness, crossfit og 
spinning). Aktiviteterne har haft en god tilslutning, men 
har også givet udfordringer i det daglige. Den væsent-
ligste udfordring har været placeringen af fitnessudstyr- 
og cykler i hallen, hvilket har besværliggjort rengøring 
og færden omkring selve banen. Desuden har flytnin-
gen af fitnesscykler frem og tilbage skadet halgulvet.
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Årshjul
Udover over de kontinuerlige aktiviteter, så er der en række ar-
rangementer, som involverer mange af områdets beboere som 
frivillige og deltagere. Dette er illlustreret i årshjulet nedenfor.

 
Januar  
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mber 

December

Februar 
Overnatning i Hallen (Ejsing-Egebjerg Hallen og Ejsing Boldklub) - 80 deltagere
Jensen Bob Cup (Ejsing Fritidsklub) - 100 deltagere
Jyske Mesterskaber i bob (Ejsing Fritidsklub) - 168 deltagere fra hele Jylland 
Fastelavnsfest (Ejsing Friskole, Ejsing KFUM og KFUK, Ejsing Boldklub og Ejsing 
Beboerforening) - 250 deltagere

Marts 
Gymnastikopvisning (Ejsing Boldklub) – 300 deltagere
Scrapbooking (Ejsing-Egebjerg Hallen) – 200 deltagere fra hele Dk

April
Forårsfest (Ejsing Boldklub, Ejsing-Egebjerg Hallen, Ejsing Forsamlingshus og Ejsing 
Beboerforening) – 125 deltagere

Juni
Sct. Hans (Ejsing Beboerforening) - 100 deltagere
Sportsuge (Ejsing Boldklub) – 64 deltagere fra byer i gl. Vinderup Kommune, men også 
København og Hobro

August 
Sportsfest (Ejsing Boldklub) –  600 deltagere 

September 
Posefest/Running Dinner (Ejsing-Egebjerg Hallen og værter) –  120 deltagere 

Oktober
Halloween-fest (Ejsing-Egebjerg Hallen) –  200 deltagere 

December 
Julefest (Ejsing Friskole, Ejsing KFUM og KFUK, Ejsing Boldklub, Ejsing-Egebjerg Hallen, 
Ejsing Menighedsråd og Ejsing Beboerforening) – 275 deltagere
Juleoptog (Ejsing Beboerforening) - 150 deltagere

Private fester i forsamlingshuset Andre arrangementer (bob, dagplejen, generalforsamlinger mv.)
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Væggene fortæller
Det nye Fælleshus vil have Ejsing Kirke som nabo. I den meget rigt udsmykkede 
kirke finder man inspirationen til et gennemgående tema i det kommende 
Fælleshus, nemlig ”Væggene fortæller”.  

Kirken står som et symbol på, at herregården Landting  igennem århundreder var 
sognets fyrtårn. Udefra set, så er tårnet bygget med Landting-ejeres økonomiske 
velvilje, men også kirkens størrelse i sig selv, som Danmarks andenstørste lands-
bykirke, er et bevis på Landtings formåen. Indenvendigt er væggene prydet med 
kalkmalerier fra katolicismens tid og en prædikestol oprindeligt tiltænkt Viborg 
Domkirke. ”Væggene fortæller” altså, både udadtil og indadtil.

Landtings ejere berigede sig bl.a. på bekostning af de fattige fæstebønder. Og da 
Landting forsvandt over tid, så var der de frie bønder tilbage. Det er mennesker af 
samme støbning, der sidenhen har gjort Ejsing-Egebjerg til, hvad området er i dag. 
Nu har vi igen brug for et fyrtårn i Ejsing-Egebjerg. Et nyt fyrtårn i form af et 
Fælleshus. På samme måde som kirken udadtil og indadtil fortalte om Landtings 
storhed, så skal Fælleshuset fortælle om Ejsing-Egebjerg, om fortiden, nutiden og 
fremtiden, om ydmygheden og arbejdsomheden. 

Væggene skal tale til os, stedet skal tale til os og den menneskelige aktivitet skal 
tale til os, så alle vores sanser kommer i spil på tværs af alder. Der skal derfor være 
plads til både historiske billeder og fun facts til børn i Ipad-hulen

Case: Bayeux a la Ejsing-Egebjerg
Igennem Ejsing-Egebjergs historie har der været en række begivenheder af stor 
betydning for området. Det er alt fra fæstebøndernes kampe med herremanden 
på Landting i 1700-tallet, digernes sammenbrud i Geddal Enge i 1981 til den 
lokale Rikke Poulsens debut på kvindelandsholdet i håndbold. 
Disse begivenheder skal illustreres på et Bayeux-tapet a la Ejsing-Egebjerg. 
Det ønskes at engagere Ejsing Friskole og Pasningsdel (børnehaven Gazellen) i 
arbejdet med tapetet, herunder at give plads til tilføjelse af nye kapitler, 
så både bedstefar og barnebarn har noget at spejle sig i. 

Brugerne af Fælleshuset skal kunne glæde sig over hverdagen i huset, men også lade sig inspirere og drømme. Ba-
yeux-tapetet kan samtidig kobles på den såkaldte Ejsing-kanon udarbejdet af Ejsing Beboerforening.

Dele af “Væggene fortæller” er
statiske og vedblivende.

Andre dele er dynamiske og foranderlige. 

Der skal være rum for den nye fortælling, 
årstidsbestemte udsmykninger og 
kreativitet i forskellige henseender.

På modstående side er anført 
eksempler på fortællinger.

1872 1902 1911 1935
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Ejsing kirke er Danmarks 2. største landsbykirke.
Et flot og mondænt byggeri for en stor part
foranlediget af herregården Landting.
Men enkelte huse i sognet minder stadig om 
et nødvendigt mådehold.

Billedmateriale: Dagligdag, højdepunkter og personer. Kan på en frise, eller som tidslinje fortælle sognets 
historie - på en moderne måde.

En smuk forurenet strand ved Geddal 
fortæller om Gyldendal og Hostrup teglværker. 

Mislykkede brændinger blev kastet i fjorden. 
Opsamlede “mislykkede” mursten, kan indgå som smukke ind-

vendige murdele, der giver rummene atmosfære og karakter. 

Infoskærm med kommende 
og dagens arrangementer, 

– og meget mere. 
Rumdeler kan også

tænkes som opslagstavle. 
“Se hvad jeg kan” 

-udstillingsområde.

Lokaler, depoter og skabe kan have navne 
efter historiske personer. Rosenkrantz, Hulgård 

Jensen, Stærke Hans og Bette Marinus.

Sentenser der giver stof til eftertanke. 
Gerne med en humoristisk vinkel. 
På murdele eller beton i torveområdet.

Toiletter markeres med Storm P. figur. 
Indvendig på døre diskret, - og evt udskiftelige

1947
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Ideen – Ejsing-Egebjerg Fælleshus 
Ejsing-Egebjerg er på en og samme tid et ydmygt sted, men også 
et meget arbejdsomt sted. Denne kombination har ført området til, 
hvor det er i dag, og vil også drive det fremover. Fælleshuset skal 
således både rumme den ydmyge tilgang til tingene, men samtidigt 
de nødvendige faciliteter til at udfolde arbejdsomheden, værne om 
landsbyfællesskabet og det hyggelige samvær.

Faciliteter
I Fælleshuset skal der være noget, der taler til hjertet, men også noget der kan 
rumme hjernens og håndens værk. Ejsing-Egebjerg Fælleshus skal være både tank-
en om ”Væggene fortæller”, men også bære fysisk præg af den. Ikke kun i enkelt-
heder, ikke kun til pynt, men også i Fælleshusets funktionalitet og faciliteter. 

Fælles ankomst, forskellige aktiviteter  
Fælleshuset har én, fælles ankomst (torv, indgang og foyer). Hele formålet med 
Fælleshuset er, at vi skal mødes noget mere, uanset ærinde og baggrund. Det gør vi 
ved at komme ind ad den samme dør til de aktiviteter, der før er foregået på forskel-
lige lokaliteter. Man kan derfor se fra sin ankomst, at flere ting er i gang på én gang 
og der er mulighed for at ”falde ind” i igangværende aktiviteter. 

Udover ovenstående tilgodeser foyeren mobil garderobe, toiletter samt handicap-
venlig adgang. Indgangen kan således fungere som et fleksibelt opholdsområde, 
der kan rumme eks. pop-up markedsplads, iPad-hyggehule, lektielæsning og en øl 
efter fodboldkampen.

Som en grundlæggende præmis, så kan Fælleshuset rumme forskellige aktiviteter 
på samme tid, fordi vi netop ”træder ind ad døren” af forskellige årsager. Dette har 
gjort multifunktionalitet, lokalefordeling og lydforhold til væsentlige overvejelser i 
indretningen af hele huset. Der skal være ro til mindesammenkomsten i forsam-
lingslokalet samtidig med der hujes og heppes til håndboldkampen i hallen.

Torv
Som en del af den fælles ankomst anlægges et torv. Torvet skal fungere som 
landsbyens gadekær med plads til hyggeligt samvær ved borde og bænke og de 
tilfældige møder. 

Genanvendelse af eksisterende faciliteter
De eksisterende omklædningsrum, redskabsrum og hal (herunder hallens tag) 
omforandres i forbindelse med byggeriet af Fælleshuset. På den vis smelter de 
nuværende og de nye faciliteter sammen til én helhed, til ét fælles hus.

Designeren Ole Jensen, der er født og opvokset i Ejsing, vil 
bidrage til indretningen af Fælleshuets torv, herunder hvordan 
det gøres til en integreret del af "Væggene fortæller".
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Køkken, caféteria og kontor
Fælleshuset skal indrettes med et tidssvarende industrikøkken, inkl. fryse-/kølerum 
og depot til tørvarer samt service (tilbud på indretning hjemtages senere i projek-
tet). Dels kræver de store arrangementer en hensigtsmæssig arbejdsgang og dels 
er mad ind og ud af huset en mulig indtægtskilde for stedets centerleder. I umid-
delbar nærhed af køkkenet er der kiosk og caféteria, så både det daglige ophold af 
mennesker i Fælleshuset og serveringen tilgodeses. 

Forsamlingslokale - Store sal og lille sal
Som en rød tråd fra forsamlingshuset er udnyttelsen af en lille og en store sal ind- 
tænkt, men i en moderne udformning. Forsamlingslokalet kan således opdeles i to 
med en skillevæg, også lydmæsigt. Uden skillevæg er forsamlingslokalet ”store sal”, 
velegnet til fester og større forsamlinger (eks. generalforsamlinger og bob), men 
også til opvarmning og de mindre pladskrævende sportsgrene (eks. gymnastik og 
dans). Med skillevæg er der to ”lille sal”, der samtidigt/på forskellige tidspunkter 
kan anvendes til foreningernes almindelige mødeaktivitet, samvær efter sportsak-
tiviteter og ekstra kapacitet for caféteriet.

Depoter
Der er lagt vægt på at have tilstrækkeligt med depoter i Fælleshuset. Mod vest 
ligger et depot, der skal servicere særligt forsamlingslokale og større arrangement-
er i huset med eks. service og borde/stole. Desuden vil depotet have opbevaring 
til Fælleshusets forskellige brugergrupper (eks. foreninger og dagplejere). Mod øst 
ligger et depot med både ind- og udvendig adgang, hvilket tilgodeser udstyr til de 
indendørs og udendørs sportsgrene.

Fitness
Fælleshuset rummer fitness i hallens 1. sal, der således genanvendes til et nyt 
formål (tidl. caféteria). Der er særskilt adgang til fitness, da brugen er mere individu-
el og på andre tidspunkter, end de normale aktiviteter er i gang. Brug af fitnessloka-
let er også oplagt for områdets turister.
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Ejsing Friskole

Cykelskur

Skolegård

Fælleshus

Overdækning

Ejsing- Egebjerg Hallen

Depot

Overdækning

Til omkl.

Ankomst

Torv

Børnehave

Situationsplan 1:500
22.03.2019

ERIK BRANDT DAM arkitekter

Ejsing-Egebjerg Fælleshus 

= Eksisterende bygninger
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Skunk Kiosk
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Glaspartier til hal, højde 2,37 m
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Plan 1:200
22.03.2019

ERIK BRANDT DAM arkitekter
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Ejsing-Egebjerg Fælleshus 
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Samarbejde med Ejsing Friskole og Pasningsdel: Nyt aktivitetsområde

Et underudvalg til Ejsing Beboerforening, med repræsentanter fra de forskellige for-
eninger, har taget initiativ til at at undersøge mulighederne for at etablere et nyt 
aktivitetsområde på friskolens jord.. Området ligger i nær tilknytning til det kom-
mende Fælleshus ved den nuværende hals nordgavl.

Initiativet skal sikre, at Ejsing-Egebjerg som landsbyfællesskab kan tilbyde leg og 
motion til alle børn og unge samt øvrige motionister. Det gælder dagplejebørn, børne-
havebørn, skolebørn og alle andre, der mangler et sted at gå hen, når de får lyst til at 
lege, lære om trafik eller udøve fysisk aktivitet.

Der skal skabes let tilgængelighed til udeliv/daglig motion, så borgere i alle aldre
derigennem oplever livsglæde, læring, sund helbredstilstand og fællesskab.
Projektet bliver et vigtigt supplement til det kommende Fælleshus’ brugere.

1 2 3 4 5 6 7Danmarkskort Rundkørsel Legeplads ”stor” Kryds Legeplads ”lille” Scene Volleyball bane (+Længdespring, 
højdespring & kuglestød)

Projektet skal indeholde følgende elementer:

               Trafikadfærdslæring på trafikbane
               Legeplads
               Motionsmuligheder
               Atletik (bl.a. løbebane)
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Økonomi 
Fælleshuset er indrettet således, at det har de bedste muligheder for 
at skabe sig en bæredygtig økonomi. Det er derfor et projekt af et 
omfang, der muliggør minimal optagelse af lån, kvadratmetereffek-
tivt byggeri og et overskudsgivende driftsbudget. 
Nedenfor gives et overblik over finansierings-, anlægs- og drifts-
budgetterne for Ejsing-Egebjerg Fælleshus. 

Finansieringsbudget
Beboerne i Ejsing-Egebjerg har indsamlet  1,2 mio. kr. i private bidrag som fundamen-
tet for den samlede finansiering på ca. 8,1 mio. kr. Vi ønsker dermed at signalere, at 
vi er villige til ”at lægge hånden på kogepladen” for at få et Fælleshus. 
Baseret på løbende dialog med de nævnte parter forventes det, at den fulde finan-
siering (ekskl. moms) ser ud som vist nedenfor1.

Aktivitet	 Egen	finansiering	 Anden	støtte	 I	alt
Privat indsamling 1.200.000  1.200.000
Erhvervsdrivendes sponsorater 300.000  300.000
Frivilligt arbejde 150.000  150.000
Grøn pulje  80.000 80.000
Holstebro Kommune  3.500.000 3.500.000
Fonde  2.870.000 2.870.000

I	alt	kr.	 1.650.000 6.450.000	 8.100.000

1 Såfremt der bliver en manco i ovennævnte finansiering er der tilsagn fra Nykredit om en medfinansiering.

Anlægsbudget
Erik Brandt Dam arkitekter står bag Fælleshusets arkitektoniske udtryk og har der-
med en stor andel i projektets tilblivelse. 
Ved projektets realisering sættes byggeopgaverne i licitation, hvor håndværkere har 
mulighed for at byde ind på de opstillede opgaver. Det ønskes at opdele projektet 
i mindre dele med inspiration fra opførelsen af det nærliggende Herrup Kulturhus, 
således det er muligt at udvælge dele, der kan udføres af frivillige. Nedenfor 
fremgår det forventede anlægsbudget (ekskl. moms).

Aktivitet	 I	alt
Konsulentbistand 480.000
Anlægsarbejder 5.880.000
Andre leverandørydelser 690.000
Formidling og information 20.000
Frivilligt arbejde 150.000
Andet 380.000
Omforandring af eksisterende bygninger 500.000

I	alt	kr.	 8.100.000
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Driftsbudget for 1. driftsår
Fælleshusets driftsbudget baserer sig på en sammenlægning af økonomien i 
Ejsing Forsamlingshus (fra tiden med vært) og Ejsing-Egebjerg Hallen. 
Dette betyder, at driftsbudgettet hviler på realiserede regnskaber ligesom projek-
tet hviler på eksisterende aktiviteter. Et øget aktivitetsniveau vil derfor føre til en 
forbedret driftsøkonomi.
Det skal bemærkes, at hvor Ejsing Forsamling var bortforpagtet til en vært, så vil 
lokaleleje indgå i stedet for forpagtningsafgiften i Fælleshuset.  En centerleder 
samt medhjælp efter behov vil stå for den daglige drift. I det nedenstående skema 
gives et overblik over det estimerede driftsbudget (ekskl. moms). 

Aktivitet	 I	alt
Omsætning 2.600.000
Vareforbrug 1.000.000

DB 1 1.600.000

Kapacitetsomkostninger	 I	alt
Personaleomkostninger 825.000
Salgsomkostninger 30.000
Administration 38.000
Andre omkostninger 20.000
Ejendommens drift 270.000
Afskrivninger 210.000
 
 1.393.000

Budgetteret	resultat	 207.000
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Tidsplan
Idet det antages, at Ejsing-Egebjerg Fælleshus får en tilfredsstillen-
de finansiering at hvile på (se finansieringsbudget), er der lagt en 
forventet tidsplan for projektet. Trinnene i tidsplanen er udarbejdet 
af Lars Rocatis Nielsen, medlem af projektgruppen og projektleder 
hos A. Engaard.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul

Det økonomiske råderum fastlægges*

Skitseprojekt

Projekteringsfasen

Indsendelse af projektmateriale til kommunen

Byggetilladelse

Tilbudsfasen

Licitation

Kontraheringsfase

Byggestart - 1. Spadestik

Byggeperiode

Indvielse - ibrugtagning

* Fondsansøgninger samt lokal indsamling

2019 2020



Ejsing-Egebjerg Fælleshus – Fremtidsscenarie
I 2018 besluttede Ejsing Friskole og Pasningsdel at tilbyde 7., 8. og 9. klasse. 
Denne udvidelse kan rummes i friskolens eksisterende faciliteter. En succesfuld 
udvidelse vil dog udfordre den nuværende brug af klasselokaler til SFO, hvilket 
gør overvejelser om fremtidig placering aktuel. Det er indtænkt i Fælleshusets 
beliggenhed, at en evt. fremtidig SFO kan placeres på østsiden af den nuværen-
de hal. Både friskole og -børnehave ønsker at gentænke deres udendørsarealer. 

Særligt børnehaven har en begrænset plads at boltre sig på i dag. Begge enheder 
vil ligge tæt på det kommende Fælleshus, hvorfor fælles udnyttelse af nye faci-
liteter er oplagt. Et område syd for børnehaven udviser et særligt potentiale pga. 
arealets størrelse og muligheden for ”at blive væk” i et mindre skovområde. En 
omlægning af børnehavens nuværende areal vil desuden åbne op for parkerings- 
muligheder, der ligger mere oplagt i forhold til Fælleshusets indgangsområde. 

Billedet er fra fastelavn 2019
19
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Projektgruppen
Projektgruppen  består af repræsentanter fra  Ejsing Boldklub, Ejsing-Egebjerg 
Hallen, Ejsing Forsamlingshus, Ejsing Friskole og Pasningsdel, Ejsing KFUM & 
KFUK, Ejsing Fritidsklub samt Ejsing Fjernvarme. 

Det er projektgruppen, som har udarbejdet dette prospekt for Ejsing-Egebjerg 
Fælleshus. Prospektet og arkitekttegninger er finansieret med bidrag på i alt 30.000 
kr. fra Ejsing Boldklub, Ejsing-Egebjerg Hallen, Ejsing KFUM & KFUK, Ejsing Fritids-
klub, Ejsing Friskole og Pasningsdel samt Ejsing Beboerforening.

Lars Rocatis Nielsen
Ejsing Boldklub

Anita Hopper
Ejsing-Egebjerg Hallen

Jens Jensn
Ejsing-Egebjerg Hallen

Anita Pedersen
Ejsing Forsamlingshus

Jane Dehli
Ejsing Forsamlingshus

ERIK BRANDT DAM arkitekter
Udarbejdelse af arkitekttegninger

Maarten van Asseldonk
Ejsing Friskole og Pasningsdel

Svend Ebbesen Nielsen
Ejsing KFUM & K

Torben Pedersen
Ejsing Fritidsklub

Hans Vestergaard Petersen
Ejsing Fjernvarme

Mikkel Ebbesen
Frivillig projektdeltager

En stor TAK
for støtte til dette prospekt


