til hvem det måtte angå
28 maj 2018

Ansøgning
Bestyrelsen i Lille Heddinge forsamlingshus ansøger hermed om midler til istandsættelse af vores hus.
Huset er fra 1870, med diverse tilbygninger fra 1976, og har ikke været renoveret/vedligeholdt nævneværdigt i
mange år.
Vi har ønsker om at udbedre skader og mangler på klimaskærmen og ændre akustikken i salene.

Klimaskærm
Der mangler tagrender på ca. 1/3 af bygningen. Eksisterende nedløb er flere steder på bygningen ikke ført til
kloak/faskine, men render ud på jorden direkte op ad soklen.
Bygningsdelen, der ikke har tagrender, indeholder en scene med kælder. Kælderen er på grund af manglende
dræning/regnvandsafledning meget fugtig og i dag fyldt med skimmelsvamp. Den eneste rationelle løsning er at
nedbryde gulvet i kælderen, etablere et kapilarbrydende lag og afslutte med et betondæk. Dette skal udføres i højde
med terræn der afsluttes med parketgulv på strøer. Afslutningsvis monteres der de manglende nedløbsrør med
tilslutning til nyetablerede sandfangs-brønde.
Prisen for det samlede arbejde er kr. 131.000,-

Akustik
Vores 2 sale giver os en akustisk udfordring. Den største sal på ca. 100 m2, er monteret med celutex plader og giver
en rungende støj når der er mange mennesker. Vores mindre sal er på 60 m2 og ligeledes en støjmæssig udfordring.
For at nedbringe støjen er det nødvendigt at montere lofterne med troldtext plader.
Prisen for dette arbejde er kr. 122.000,En sidegevinst ved arbejdet er den formindskede brandrisiko ved afmonteringen af celutex pladerne i den store sal.

Vores arbejde
Baggrunden for denne ansøgning er en nyvalgt bestyrelse, der ønsker at puste liv i et noget slidt forsamlingshus, som
har et stort potentiale. I flere år er potentialet omkring forsamlingshuset og landsbyen ikke blevet udnyttet.
Bestyrelsen vil gerne ændre på dette.
Bestyrelsen består nu af en gruppe ildsjæle, med hvert deres håndværksmæssige/akademiske baggrund, og der
udføres allerede en masse frivilligt arbejde for at vedligeholde hus og omgivelser.
Yderligere er der de sidste 3 måneder blevet etableret en hjemmeside for huset,
www.lilleheddingeforsamlingshus.dk
På listen over aktiviteter der vil blive afholdt i indeværende år er arbejdsweekend (almindeligt vedligehold), der er
Cafeaften med vildt på menuen, der er vinsmagning, loppemarked, gymnastikhold, patchwork-klub, julemarked og
bankospil.

Med venlig hilsen
Lille Heddinge forsamlingshus bestyrelse. v/formand Rikke Bindslev telefon 20 99 03 57
Tilbud vedlagt fra kloakmester, tømrermester og blikkenslager.

