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Foreningshuset Holmegaard. 

Foreningen. 
Foreningens formål er primært at udleje og bruge ejendommen til at fremme, støtte og udvikle idræts- 

fritids- kultur- kreativ- og folkeoplysende aktiviteter samt øge aktivitetsmulighederne for børn og unge i 

Gelsted og omegn. 

Foreningshuset skal være et sted, som nye og etablerede foreninger kan bruge , og ved at samle flere 

foreninger under samme tag, vil vi kunne udnytte hinandens styrker og dermed skabe et stærkt netværk. 

F.eks. vil nystartede foreninger kunne få hjælp af Foreningshuset med vedtægter, opstart af 

foreningskonto, pressehåndtering og hvordan man afholder et arrangement. Etablerede foreninger vil 

kunne bruge Foreningshuset til at skabe netværk, hjælp til fondsansøgninger og sparring.  

Foreningshuset skal favne bredt og derfor vil der også være aktiviteter rettet mod sponsor, kommunen og 

investorer. Da vi i Foreningshuset mener at der er vigtigt at vi som helhed er repræsenteret i et fælles hus. 

Vision. 
Dette er bestyrelsens vision for Foreningshuset.  

 Et fleksibel hus, hvor rummene kan bruges af forskellige foreninger med forskellige formål. 

 Give ung som gammel et samlingssted, for borger i Gelsted og omegn. 

 Udnytte de grønne område omkring Holmegaarden. 

 At etablere et kulturelt fyrtårn i den østlige del af Middelfart kommune. 

 At styrke foreningslivet i Gelsted og omegn.  

 Være bindeled mellem foreningsliv, erhvervsdrivende og kommune.  

Kort beskrevet er vores vision for Foreningshuset: "Et hus for alle". 

Huset. 
Med overtagelse af stuehuset på Holmegaarden fra Middelfart kommune, har Foreningshuset igangsat en 

stor renovering af huset. Renoveringen tager naturligvis også udgangs i de visioner bestyrelsen har til 

Foreningshuset, men også de ønsker og behov som brugerne har til huset. Huset har før overtagelsen været 

indrettet med små lejligheder, der har været brugt som ungdomsboliger. Derfor bliver renoveringen af 

huset en større omgang, men det giver også os mulighed for at tilpasse indretningen til de behov og ønsker 

der er.  

Se beskrivelserne af de enkelte rum i bilag 1. 



Foreningshuset Holmegaard 
Søndergade 82, 5591 Gelsted 

CVR nr. 36 27 36 15 
Bank – Totalbanken konto 6880 0001084523 

E-mail Foreningshuset@gelsted.dk 
 

Bestyrelse 
Formand Per Vismark Larsen, Gelsted Mose 37, 5591 Gelsted, tlf. 4250 7630 

Økonomi ansvarlig Tom Petterson, Søndergade 115, 5591 Gelsted, tlf. 2175 7654 
Næstformand Morten Kanstrup Thomsen, Søndergade 55, 5591 Gelsted, tlf. 3030 0215 

Anne Friis tlf. 2162 6396 , Arne Rasmussen tlf. 2129 6876 
 

Økonomi. 
Den daglige drift skal finansers af brugerne af huset, sponsorer, udlejning af lokalerne til forskellige 

arrangementer og ved afholde af forskellige events og arrangementer.  

Til renoveringen og istandsættelsen af huset, vil der blive søgt fonde, sponsorer og afholdt støtte 

arrangementer.   

Tidsplan. 
Interessen for foreningshuset har sat et uventet pres på vores arbejde med renoveringen af huset. 

Foreningshuset har allerede hjulpet to foreninger i gang og en tredje er på vej. Samtidig har vi fået flere 

henvendelser fra folk der ønsker at bruge huset til bryllup, konfirmation, international rollespils event og 

meget andet.  

Vi forventer at vi allerede i starte af maj kan de store fællesrum i brug, forudsættende vi finde de 

nødvendige midler.  

Opfølgning. 
Løbende vil vi dokumentere de fremskidt der sker i huset. Og vi vil bruge lokale og sociale medier til at gøre 

opmærksom på de ting der sker. Her vil vi også nævne de sponsorer og fonde der støtter Foreningshuset 

om det måtte være i form af penge, materialer eller arbejdskraft.  

Som en del af opfølgningen vil vi også lave evaluering af de ansøgninger og arrangementer vi laver. Dette er 

med henblik på at forbedre både ansøgninger og arrangementer.  

Samarbejdspartner og opbakning. 
Frivillig arbejdskraft er en stor del af drivkraften i renoveringen af Foreningshuset, men også mindre 

virksomheder har på nuværende tidspunkt gået ind og støttet Foreningshuset.  

 Malermester A. Clausen fra Aarup har doneret maling og lærling. 

 Fjordhauge's Arkitekt & Ingeniørfirma er bygningsrådgiver og arkitekt på projektet. 

 Vestfyns Betonboring er koordinator for renoveringen af huset.  

 Middelfart Industriforenings Fond har i 2015 tildelt kr. 50.000,- til Foreningshuset.  

 Private sponsor har doneret over kr. 15.000,- til driften af Foreningshuset. 

 Fotomanden.com har hjulpet med billede og film dokumentation. 

 Totalbanken 
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Den lokale opbakning til Foreningshuset er bred og vi har i 2015 trukket arrangementer fra Odense og ud til 

Gelsted. En kunstskole fra Odense afholdt i juni deres årlige udstilling i Foreningshusets lokaler, som både 

trak besøgende fra lokalområdet men også det meste af Fyn. Derudover blev der afholdt et rollespils 

arrangement også i Juni og pga. det gode samarbejde har arrangørerne valgt at de igen i 2016 vil afholde et 

arrangement, men har også anbefalet Foreningshuset til andre arrangør som lige nu arbejde på at flyttet et 

international rollespils event til Foreningshuset.  

Udover de samarbejdspartner som er blevet nævnt har vi også fået et godt samarbejde op at køre med 

Melfar Posten, Gelsted Bladet og Ugeavisen Vestfyn hvor vi så ofte som muligt forsøger at fortælle den 

positive historie. 

Kontakt. 
Man kan følge Foreningshuset på www.Facebook.com/foreningshuset.holmegaard/ eller 

www.gelsted.dk/foreningshuset-holmegaard/ 

Ønsker man at skrive til os kan man gøre det på foreningshuset@gelsted.dk eller holmehuset@gelsted.dk.  
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Projekt beskrivelse - bilag 1. 

Bygningen.  
Holmegaarden er en gammel proprietærgård fra slutningen af 1800 tallet. Igennem årene har 

Holmegaarden være brugt til forskellige ting, og inden Foreningshuset overtog hovedbygningen, blev den 

brugt til ungdomsboliger for Middelfart kommune. Indvendigt har den været igennem så mange 

forandringer så der ikke er meget tilbage af den gammel gård, hvor imod udvendigt kan man stadig se 

fortiden storhed.  

Fra vores side af ønsker vi at skabe et moderne foreningshus, i de gamle romantiske rammer. Dvs. at vi 

udvendig vil genskabe bygningen som den har set ud og indvendigt kan man finde et moderne 

foreningshus.  

Hovedbygningen består af stue, første sal og fuld kælder.  

Stue etagen.  
I entreen åbner vi op til kip og får en indbydende og lys entre. Ligeledes vil der være adgang til første sal og 

kælder fra entreen.  

Køkkenet skal udbygges så det bliver muligt at afholde bespisning og åbne op for madlavningsforeninger. 

Samtidig er det også meningen af køkkenet skal fungere som et fælles mødested for de forskellige 

foreninger, man kan kalde det for en slags foreningscafe.  

Det store fællesrum kommer til at være et af de vigtige rum for foreningshuset, da det skal være 

omdrejningspunkt for forskellige arrangementer, events og udlejning.  

Foreningslokalet vil blive indrettet primært som et kreativt foreningslokale, da foreningen Foreningshuset 

Holmegaard Kreativ Design allerede nu bruger lokalet.  

Depotrummet giver os mulighed for at nemt at kunne opbevare stole, borde og andet der skal bruges af de 

forskellige foreninger. Eller til udlejning af fællesrummet. Dette giver os mere fleksibilitet i brugen af de 

forskellige rum.  

I stue etagen vil man også finde et almindeligt og et handicap toilet. Der vil ligeledes forefindes et 

puslebord på handicap toilettet for at imødekomme småbørn.  

Første sal. 
Første salen kommer også til at indeholde et stort fællesrum, hvor vi vil opstille to store faste borde. 

Primært vil vi bruge dette lokale til møder eller konferencer. Og dette rum vil også være tiltænkt til at lokke 

sponsorer og erhvervsdrivende til foreningshuset. Vi ser også muligheden for at bruge lokalet til 

undervisningsbrug.   
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Foreningslokale 1 har vi tiltænkt som et musiklokale hvor unge kan mødes og spille musik. Det er tanken at 

dette rum lydisoleres og der tages højde for at el-installationer kan håndtere den ekstra belastning der 

kommer fra brugen af musik instrumenter.  

Foreningslokale 2 og 3 vil blive standard lokaler som kan bruges af forskellige foreninger. En foldevæg 

imellem de to lokaler giver mulighed for at skabe et større fællesrum hvis behovet skulle opstå. En af 

tankerne med Foreningslokale 2 er at bruge det som et børnerum. Børnerummet vil kunne bruges hvis 

medlemmerne af foreninger har deres børn med og de så kan sende dem op i et rum og lege.  

Der vil være 2 toiletter med bade muligheder på første salen.  

Kælderen. 
Kælderen skal primært bruges til opbevaring samt til værksteder.  

Flere af rummene bliver slået sammen for at lave et stort værksteds rum. Tanken bag dette rum er at give 

mulighed for flere forskellige foreninger at bruge rummet til forskellige formål. En anden tanke med dette 

rum er at bruge rummet til naturskole for kommunens skoler.  

Adgangen til kælderen kan ske via den indvendig trappe og via en udvendig rampe. Et mindre værksted ved 

rampen vil kunne bruges som cykel og knallertværksted. Kælderen indeholder også et fyrrum, teknik rum 

og flere opbevaringsrum . I kælderen vil der også være to toiletter med bad.  



Foreningshuset Holmegaard 
Søndergade 82, 5591 Gelsted 

CVR nr. 36 27 36 15 
Bank – Totalbanken konto 6880 0001084523 

E-mail Foreningshuset@gelsted.dk 
 

Bestyrelse 
Formand Per Vismark Larsen, Gelsted Mose 37, 5591 Gelsted, tlf. 4250 7630 

Økonomi ansvarlig Tom Petterson, Søndergade 115, 5591 Gelsted, tlf. 2175 7654 
Næstformand Morten Kanstrup Thomsen, Søndergade 55, 5591 Gelsted, tlf. 3030 0215 

Anne Friis tlf. 2162 6396 , Arne Rasmussen tlf. 2129 6876 
 

  



Foreningshuset Holmegaard 
Søndergade 82, 5591 Gelsted 

CVR nr. 36 27 36 15 
Bank – Totalbanken konto 6880 0001084523 

E-mail Foreningshuset@gelsted.dk 
 

Bestyrelse 
Formand Per Vismark Larsen, Gelsted Mose 37, 5591 Gelsted, tlf. 4250 7630 

Økonomi ansvarlig Tom Petterson, Søndergade 115, 5591 Gelsted, tlf. 2175 7654 
Næstformand Morten Kanstrup Thomsen, Søndergade 55, 5591 Gelsted, tlf. 3030 0215 

Anne Friis tlf. 2162 6396 , Arne Rasmussen tlf. 2129 6876 
 

 

  



Foreningshuset Holmegaard 
Søndergade 82, 5591 Gelsted 

CVR nr. 36 27 36 15 
Bank – Totalbanken konto 6880 0001084523 

E-mail Foreningshuset@gelsted.dk 
 

Bestyrelse 
Formand Per Vismark Larsen, Gelsted Mose 37, 5591 Gelsted, tlf. 4250 7630 

Økonomi ansvarlig Tom Petterson, Søndergade 115, 5591 Gelsted, tlf. 2175 7654 
Næstformand Morten Kanstrup Thomsen, Søndergade 55, 5591 Gelsted, tlf. 3030 0215 

Anne Friis tlf. 2162 6396 , Arne Rasmussen tlf. 2129 6876 
 

 

  



Foreningshuset Holmegaard 
Søndergade 82, 5591 Gelsted 

CVR nr. 36 27 36 15 
Bank – Totalbanken konto 6880 0001084523 

E-mail Foreningshuset@gelsted.dk 
 

Bestyrelse 
Formand Per Vismark Larsen, Gelsted Mose 37, 5591 Gelsted, tlf. 4250 7630 

Økonomi ansvarlig Tom Petterson, Søndergade 115, 5591 Gelsted, tlf. 2175 7654 
Næstformand Morten Kanstrup Thomsen, Søndergade 55, 5591 Gelsted, tlf. 3030 0215 

Anne Friis tlf. 2162 6396 , Arne Rasmussen tlf. 2129 6876 
 

 


