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KFan-104
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur og Fritid

2020

Anne Marie og Mia

2021

2022

2023

50

50

50

1.700

1.700

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år

50

Emne

Køb af nabohus ved Vesthimmerlands Museum

Profitcenter & F3-niveau

F3: 3.60

Beskrivelse:
Vesthimmerlands Museum søger om støtte på 1,7 mio. kr. til køb af nabo huset, Søndergade 42 på 647 m2,
heraf bebygget areal 111 m2. Museet har tidligere henvendt sig om problemstillingen.
Ansøgningen fremsendes på grund af lokalemæssige udfordringer samt ønsket om at indgå i udviklingen af
byområdet, når det gamle rådhus og sandsynligvis også svømmehallen forsvinder.
Museets administration har til huse i den tidligere præstegård, som er i dårlig stand og som ifølge de første
sporadiske kommentarer i processen bør nedrives for at skabe et bedre indblik til Per Kirkebys og Jens
Bertelsens museumsbygning. Det er tidligere skønnet af kommunen, at en omfattende renovering af
præstegården vil beløbe sig på 2,0 mio. kr.
Museets funktioner og arbejdspladser er i dag fordelt over flere bygninger, herunder også på fugtige
kælderlokaler. Der mangler egnede kontorarbejdspladser og arkiveringsrum.
Ejendommen anvendes i dag til lægekonsultation og er indrettet med fire kontorer og et mindre køkken.
Museet har ikke selv mulighed for at finansiere købet.
Siden tidligere henvendelse er både købspris og finansiering ændret.
Købsprisen er forhandlet til 2,7 mio. kr. fra tidligere 3,0 mio. kr. og Fonden for Sparekassen Himmerland har
bevilget 1 mio. kr., således restfinansiering på 1,7 mio. kr.
Der findes p.t. ingen færdig plan for udbygningen af området til museumsformål, men Vesthimmerlands
Museums bestyrelse vil, hvis købet gennemføres, iværksætte den nødvendige planlægning i samarbejde
med den kommunale forvaltning. Arealbehovet som erstatning for nuværende administrations-, publikums- og
arkivfunktioner andrager ca. 750 m2. Relevante fonde vil blive ansøgt om støtte til opførelse af en ny bygning.
I første omgang vil museets bestyrelse flytte det lokalhistoriske arkiv fra kælderlokalerne i Søndergade 44 ind
i bygningen Søndergade 42. Dermed løftes arkivets opbevarings- og publikumsforhold på et fysisk niveau.
Samtidig reservers plads til, at nogle af omegnens mindre arkiver kan flytte ind.
Ansøgning vedlægges særskilt som bilag.

Købet afleder et årligt driftstilskud på 50.000 kr. til driften af Søndergade 42. Den påtænkte udvidelse vil ikke
kræve yderligere driftsmidler, idet det nuværende driftsbeløb for præstegården kan overflyttes.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Forslaget tager ikke direkte afsæt i kommunens tre fokusområder, men indirekte har opretholdelse af
kommunens kulturinstitutioner – her museet – indflydelse på både borgers liv, kommunens vækst og vores
børn og unge.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ingen
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
For nuværende ingen
Konsekvenser for service til borgerne:
Opretholdelse af kommunens museer fremmer Kulturoplevelser hos borgerne i og uden for kommunen.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

