NOTAT
Dato: 16. oktober 2018

Afklaring af byggeprojekt, Aalestrup Børnehus 22.10.18 kl. 11.30-12.45 på
Anders’ kontor, Administrationsbygningen i Aalestrup
Til:

Gitte Vetter (leder), Ann-Katrine Martinussen (souschef), Anne Kjærgaard (bestyrelsen), Per Nyborg
(økonomikonsulent) og Jens Skadhauge (Krogh Madsen Arkitekterne), Peter Staun (Ejendomscentret).

CC:
Fra:

Anders Norup (Skole- og Dagtilbudschef)

Byrådet har på sit møde den 11. oktober besluttet, at der på budget 2019 er afsat 2,2 mill. Kr. til udvidelse af
Børnehuset i Aalestrup.
På Børne- og Familieudvalgets møde den 9. oktober drøftede udvalget nedenstående
1.1.
Minigruppen nedlægges i Børnehuset pr. 31. juli 2019, da det ses som en del af den samlede pakke
for at skabe mulighed for en øget vuggestuekapacitet og øget børnehavekapacitet. Udsat
1.2.
Der etableres obligatorisk MiniSFO 1. april 2019 for skolegruppen fra Aalestrup Børnehus, og
forvaltningen går i dialog med skolens ledelse om de fysiske forhold. Godkendt
1.2.1. Under forudsætning af Byrådets godkendelse af budgetforliget op startes en dialog med Børnehusets
ledelse, medarbejdere og bestyrelse om tilbygning til Aalestrup Børnehus indenfor en ramme på
2.200.000 kr., således at der bliver kapacitet til 20 vuggestuebørn og 108 børnehavebørn. Byggeriet
forventes planlagt, op startet og ibrugtaget i 2019. Udsat
Punkt 1.1 og 1.2.1 blev udsat til yderligere undersøgelser inden næste udvalgsmøde, der er den 6. november. Det
udvalget ønsker svar på, er følgende:
”Kan Børnehuset Aalestrup indenfor en byggesum på 2,2 mill. Kr. udbygges til 20 Vuggestuebørn og 108
Børnehavebørn samtidig med, at Minigruppen bevares i Børnehuset Aalestrup?”
Dagsorden
1. Drøftelse af og svar på ovennævnte spørgsmål. Jens Skadhauge bedes medbringe tegninger over
Børnehuset Aalestrup, som det ser ud i dag (både det nye og det gamle), samt den oprindelige tegning
med et ekstra grupperum.
Børnehuset Aalestrup har fremsendt et forslag (se bilag), som er afsendt på vegne af Ledelsen i
Børnehuset Aalestrup. Det indeholder 20 Vuggestuepladser og 108 børnehavebørn inklusiv Minigruppen.
Indenfor den eksisterende økonomi på 2.2 millioner. Toiletforandring (puslerum) + et lille tekøkken +
sovefaciliteter (Vognly) + ABA alarmering. Ombygning anslået 150.000 kr. til ny Vuggestuegruppe.
Byggesum på 2.200.000 kr. Uforudsete 200.000 kr. Rådgiver 200.000 kr. Rest til udvidelse 1.650.000 kr.
Det giver mulighed for 1.650.000/16.000 = 103 kvm. Det giver ikke plads til tilbygning til ekstra pladser til
27 børn.
Børnehuset Aalestrup vil selv være villig til at forestå ombygningen til Vuggestue + inventar, så hvis
Minigruppen beholdes kan institutionen finansiere op til 500.000 kr, som afdrages over en treårig periode.
Dette skal drøftes med bestyrelsen. Det giver mulighed for ca. 130 kvm. tilbygning.
Jens fremsender tegningsmateriale med nuværende + kommende anvendelse.
2. En indledende drøftelse om tidsplan, byggeudvalg mm.
Afventer beslutning.
3. Eventuelt
Peter Staun undersøger, om der skal ske udbud af rådgivningsopgaven.
Ovenstående referat er gennemgået og tiltrådt af mødedeltagerne.
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