Side 1 af 4

Evaluering [334]
Projektet
Journalnr.

2012-F-0067

Bevilget
beløb

2400000

Projektets
titel

Fremtidens forsamlingshus Egense

De første spørgsmål handler om formålet og målsætningerne med byggeriet

Formål og målsætning
1. Beskriv og vurder kort
om byggeriet overordnet
virker efter hensigten i
forhold til formålet og
målsætningerne
2. I hvilken grad lever
byggeriet overordnet op til
formålet og
målsætningerne med
byggerieti forhold til
formålet og
målsætningerne?

Målet var øget tilgængelighed,køkkenet som værksted,salen som husets
kerne og stedet som udflugtsmål
Alle 4 mål er gået i opfyldelse til fulde

I høj grad

Byggeriets brugere
3. Beskriv og vurder
brugernes anvendelse af
byggeriet.
3a. Hvem anvender
byggeriet og hvem
forventede I ville anvende
byggeriet?
3b. Hvor mange anvender
byggeriet og hvor mange
forventede I ville anvende
byggeriet
3c. Hvorledes anvender
brugerne byggeriet og
hvorledes forventede I, at
brugerne ville anvende
byggeriet?
Brugergruppe 1
4. I hvilken grad er det
lykkedes at tiltrække
brugergruppe 1?
5. Beskriv hvorfor det er
lykkedes / ikke er lykkedes

Huset bruges til fester,med stor aldersspredning,der er
dans ,legegruppe,bløde
bevægelsesaktiviterer,kurser,seminarer,skole/hjemarr.,bazar og møder

Vi har opnået en større vifte af brugere idet der er flere aktiviteter i
hverdage.ligeledes er festligere blevet yngre da vi bla. Har haft mange
bryllupper og dåbsfester

Mellem 100 og 200 om ugen.

Det første år er gået over al forventning. Alle kaster sig over
huset,passer godt på det,kommer til arbejdsdage.Vi synes lokalområdet
og omegn har taget det til sig og det er et hus og projekt " man er stolt
af"
beboerforenings medlemmer

I høj grad

Huset er nu så indbydende og funktionalistisk at Dexter blevet in at
holde alt muligt i huset.

Omada Enterprise Print

Byggeriets brugere
at få brugergruppe 1 til at
benytte byggeriet.
Brugergruppe 2
4a. I hvilken grad er det
lykkedes at tiltrække
brugergruppe 2?
5a. Beskriv hvorfor det er
lykkedes / ikke er lykkedes
at få brugergruppe 2 til at
benytte byggeriet.
Brugergruppe 3
4b. I hvilken grad er det
lykkedes at tiltrække
brugergruppe 3
5b. Beskriv hvorfor det er
lykkedes / ikke er lykkedes
at få brugergruppe 3 til at
benytte byggeriet.
Brugergruppe 4
4c. I hvilken grad er det
lykkedes at tiltrække
brugergruppe 4?
5c. Beskriv hvorfor det er
lykkedes / ikke er lykkedes
at få brugergruppe 4 til at
benytte byggeriet.
Brugergruppe 5
4d. I hvilken grad er det
lykkedes at tiltrække
brugergruppe 5?
5d. Beskriv hvorfor det er
lykkedes / ikke er lykkedes
at få brugergruppe 5 til at
benytte byggeriet.
6. I hvilken grad er det alt i
alt lykkedes at få
forskellige brugergrupper
til at benytte byggeriet?
7. Beskriv hvorfor det er
lykkedes / ikke er lykkedes
at få forskellige
brugergrupper til at benytte
byggeriet?
8. I hvilken grad er det alt i
alt lykkedes at opnå det
forventede antal brugere?
9. Beskriv hvorfor det er
lykkedes / ikke er lykkedes
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Egense foredragsforening

I høj grad

Foredragsforening er en veldrevet forening der glædede sig til at komme
tilbage. De er også glade fordeles skab

legegruppen

I høj grad

Mund til mund,facebook,og det at vi stiller huset gratis til rådighed. Det
er foreløbig vugestuealderbørn og de er meget begejstrede
forgulvvarmen og glæder sig til Hængekøjetelt til sommer
danseinstituttet

I høj grad

Der er kommet dobbelt så mange på holdet. Og massiv egeparket er
godt danseunderlag.

EgenseRantzausminde lokalhistoriske arkiv

I høj grad

De har selv skaffet penge til resten af renovering i arkiv. Det nye lokale
der nu er varmt har betydet pæn øgning af folk der kommer og arbejder
i arkivet.

I høj grad

Vi lejer ud næsten gratis til nogle ting og andre får det billigt i
hverdagen. Vi betragter det som en slags reklame ordet virker efter
hensigten idet det enearrangement trækker det næste med. F.eks blev
en juletangoworkshop til 6 workshops i foråret. Med to instruktører
importeret fra Argentina
Gulvvarmen har også trukket yogahold til huset

I høj grad
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Byggeriets brugere
at opnå det forventede antal
brugere.
10. Beskriv hvorledes
byggeriet anvendes i løbet
af en typisk uge. Angiv
aktivitet, tidsrum og
brugergruppe.

Vores priser og store ambition om aktiviter i hverdag imødekommer et
behov i området,for at kunne mødes uformelt i et dejligt lyst
funktionalistisk hus
Mandag:tango 18.30-22,tirsdag:legestue 10-12, dans 18-19.30 ,første
tirsdag hver måned : åbent arkiv:19-21.torsdag: seniorgym11.30-13.1314 seniorfrokost med sang. 2.torsdag : foredrag: 19-22;fredag: udlejet
fest, lørdag udlejet fest,
Søndag reng

II. De næste spørgsmål handler om faciliteterne
Faciliteterne
Funktionalitet 1
11. Beskriv og vurder
anvendelsen af faciliteten.
12. I hvilken grad har
anvendelsen af faciliteten
levet op til formålene?
Funktionalitet 2
11a. Beskriv og vurder
anvendelsen af faciliteten.
12a. I hvilken grad har
anvendelsen af faciliteten
levet op til formålene?
Funktionalitet 3
11b. Beskriv og vurder
anvendelsen af faciliteten.
12b. I hvilken grad har
anvendelsen af faciliteten
levet op til formålene?
Funktionalitet 4
11c. Beskriv og vurder
anvendelsen af faciliteten.
12c. I hvilken grad har
anvendelsen af faciliteten
levet op til formålene?
Funktionalitet 5
11d. Beskriv og vurder
anvendelsen af faciliteten.
12d. I hvilken grad har
anvendelsen af faciliteten
levet op til formålene?
13. Har det efter indvielsen
vist sig nødvendigt at
foretage ændringer i
byggeriet (i forhold til
f.eks. akustik, overflader,
rengøringsegnethed m.v.)?

Kulturfaciliteter
Vi har afholdt koraften,bandaftener,møder og salens nye akustikloft er
yderst effektivt. Meget smuk lyd.

I høj grad

Bevægelsesfaciliteter
Folk er glade for gulvvarmen og overfladen på det store gulv i salen og
rummet er veltempereret under bevægelse når ventilation er tilkoblet

I høj grad

Mødefaciliteter
Gode og endnu bedre når vi denne måned får installeret projektor og
lydanlæg.

I nogen grad

Udekøkken
Ikke så mange erfaringer endnu,men pizzaunderstel rigtig god og
madpakkehuset er meget populært

I nogen grad

Naturlejrplads
Ikke rigtigt været ibrugtagning. Bålplads og Hængekøjetelt stor
attraktion

I høj grad

Ja
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Faciliteterne
Hvis Ja, hvilke ændringer:
14. Har Lokale og
Anlægsfondens krav om
handicaptoiletter medført
en bredere brugergruppe
end forventet?
Hvis ja, hvorledes:
15. Har omfanget af
depotrum været passende?
Hvis nej, hvorfor:

Køkkengulv var vogne steder for ru

Ved ikke

Ja

III. De sidste spørgsmål handler om jeres samlede vurdering af projektet
Samlede vurdering
16. Har der været uventede
positive og/eller negative
effekter ved byggeriet?
Uventede positive effekter:
Uventede negative effekter:
17. I hvilken grad har
Lokale og Anlægsfonden
skabt merværdi for
byggeriet?
Hvis I har kommentarer til
projektet, som I mener, bør
indgå i evalueringen, er I
velkomne til at skrive dem
her. Det kunne være gode
råd til andre foreninger,
organisationer mv., der
ønsker at gå i gang med
lignende faciliteter eller
forhold, som I ville gøre
anderledes ved tilsvarende
projekter:

Ja, positive

Større søgning. Vi har reservationer frem til 2023

I høj grad

Henviser til tidligere mail hvor vi beskrev behov for bygherrerådgivning
da det er overvældende for amatører at fylde rollen ud i stort projekt.
Vi
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