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Til
Kultur- og Fritidsudvalget
Vesthimmerlands Kommune

Farsø 11. december 2019

Indretning af depot: Anmodning om istandsættelse af garagebygningen ved Johannes V. Jensen og Thit
Jensen Museet
Med det netop afsluttede museumsprojekt i Farsø er der skabt et smukt og velfungerende nyt Johannes V.
Jensen og Thit Jensen Museum. På et enkelt område, nemlig for så vidt angår museets depotforhold, nåede
vi dog ikke helt i land med projektet. Der blev ganske vist indrettet et depotrum i den nye Thit-afdeling,
men af noget mindre omfang end oprindeligt planlagt, idet en forskydning af nybyggeriet afstedkom en
ændret rumindretning. Depotrummet blev af denne grund beskåret og fik samtidig en form, der yderligere
begrænsede den plads, der reelt er til rådighed for opmagasinering. Det nye depotrum bruges fortrinsvis
som et nærdepot til opbevaring af stole og borde, der skal være umiddelbart tilgængelige i forbindelse med
museets arrangementer.
Museet har imidlertid også behov for depotplads, der kan anvendes til opbevaring af arkivalier, fotos,

malerier, bøger mv. Behovet er vokset i løbet af de seneste år, hvor en række store og værdifulde
samlinger er blevet doneret til museet, hvad der kan betragtes som en blåstempling af museets
kvalitet.
Som en midlertidig løsning på dette problem har Vesthimmerlands Kommunen stillet et depotrum i det
gamle posthus i Farsø til rådighed for museet. Men da posthuset skal indrettes til en ny SFO for Farsø Skole,
vil museet fra starten af 2020 stå med en akut mangel på depotplads. Hvis der ikke skal inddrages
udstillingsområder til opmagasinering - hvad der vil skabe skæmmende og synlige materialeophobninger i
udstillingsområderne – er det nødvendigt at finde en permanent løsning på depotproblemet.
Museet vil derfor foreslå, at garagebygningen/udhuset bag den nye del af museet omdannes til et depot.
Bygningen, som tilhørte den nu nedrevne naboejendom til museet, er kommunens ejendom og har som
depot betragtet en ideel beliggenhed i forhold til museet. Bygningen er af en rimelig standard, men hvis
den skal bruges til opbevaring af museumssamlinger med fugtfølsomme effekter, skal den isoleres og
forsynes med en varmekilde, gulvet skal repareres og gavldøren udskiftes. Museet har indhentet følgende
overslag fra firmaet Tyge Tolstrup A/S på en opgradering af bygningen:
Opsætning af kraftig varmepumpe incl. forberedelse af forsyningsledning til do.:
Isolering af loft med 20 cm træuld:
Ny dobbelt dør til montering i gavl:
Isolering af ydervægge med 145 mm mineraluld:
Slibning og maling af eksisterende gulv, med vandbaseret epoxy maling:
Malerbehandling af vægge:
Opsætning af 2 ekstra lysstofrørs armaturer i loftet:

20.000 kr.
7.500 kr.
20.000 kr.
55.000 kr.
15.000 kr.
15.000 kr.
5.000 kr.

Samlet pris excl. moms:

137.500 kr.
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Museet og museets støtteforening vil gerne forpligte sig til at tilvejebringe 50.000 kr. til istandsættelsen af
bygningen, og anmoder kommunen om at påtage sig den resterende del af udgifterne – 87.500 kr. – til
istandsættelsen.
Med venlig hilsen
Hans Støttrup Jensen
Form. Johannes V. og Thit Jensen Museet

