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Ansøgning om støtte til renovering af Glassalen ved Tolne Skovpavillon
Formål med ansøgningen:
Formålet med denne ansøgning er at skaffe midler til en renovering af Glassalen, der er en
del af etablissementet Tolne Skovpavillon.
Ansvarlig for ansøgningen:
Det er Foreningen Tolne Skovpavillon, der er ansvarlig for ansøgningen, idet Foreningen,
der blev stiftet i 2004, har til formål at erhverve, leje eller forpagte Tolne Skovpavillon med
henblik på at drive og bevare denne som et kulturelt og folkeligt samlingssted under skyldig
hensyntagen til stedets historie og enestående natur.
Foreningen fik i 2005 støtte fra LEADER+ til renovering af den sydlige sal af selve
Pavillonen, herunder nye vinduer, isolering og installation af varme og det har medvirket til
øget udlejning af Tolne Skovpavillon.
Foreningen søgte i 2009-10 midler fra LAG, Realdania, Hjørring Kommune, Tolne Skov
samt SparNordfonden og fik kr. 2.100.000 til renovering af selve Pavillonen og det har
betydet at brugen af Pavillonen til udlejning går meget fint.
Glassalen
Glassalen er oprindelig en staklade d.v.s. et tag og stolper. Senere blev stakladen lukket
med træværk på alle sider og senere blev bygningen udvidet i bredden så den har fået det
karakteristiske udseende den har nu.
Desværre er Glassalen er ikke blevet vedligeholdt i mange år og fremstår nu ret forfalden.
Der er problemer med taget, væggene og træværket.
Glassalen er en væsentlig del af hele etablissementet idet den bliver benyttet til forskellige
arrangementer og her nævnes i flæng en række: Rotary – 60-fest, keramikkonference med
deltagere fra 17 lande, Nordisk Film, Tolne-Mosbjerg teaterforening opfører revyer,
koncerter, jazz i skoven, harmonikatræf, fester arrangeret af de lokale foreninger,
ældretræf 1 gang/år, generalforsamling 1 gang/år og dermed med stor effekt supplerer
Tolne Skovpavillons funktioner som samlingssted for kulturelle aktiviteter og skaber
aktiviteter i lokalområdet.
Hjørring Kommune arbejder for en naturpark ved Tolne og her kan etablissementet Tolne
Skovpavillon komme til at indgå idet Staklade vil kunne indgå i naturparken.
Der er søgt og givet tilladelser til renoveringen fra Fredningsnævnet for Nordjylland,
tilladelse vedr. Landzoneloven fra Hjørring Kommune og tilladelse fra Styrelsen for Vandog Naturforvaltning.
Støtte fra anden side
Tolne Skov ApS (der ejer Tolne Skovpavillon) støtter projektet med kr. 400.000
1/3

Hjørring Kommune støtter projektet med kr. 300.000
Hjørring Kommune har endvidere støttet projektet ved at sponsere arkitekt Marcelle Meier
som i samarbejde med Foreningen Tolne Skovpavillon har udarbejdet det vedlagte
ideoplæg for Stakladen i Tolne.
Nord Energi fonden støtter med kr. 400.000
LAG Nord støtter med kr. 200.000.
Den A.P. Møllerske Støttefond støtter med kr. 1.000.000
Der søges om tilskud til bygningsforbedring af forsamlingshuse.
Med denne ansøgning søges der om kr. 1.000.000 fra Hjørring Kommune
Foreningen vil også stille med et beløb i kraft af eget arbejde især med nedtagning af tag,
loft og vægge m.m. af den nuværende Glassal

Fremtiden:
Ved at satse på at bringe Glassalen op på samme niveau som selve Pavillonen har, som
har alle nødvendige faciliteter og er moderniseret til dagens standard, er det efter
bestyrelsens mening muligt at opfylde foreningens formål.
Økonomiske muligheder for renovering af Glassalen, som kan fastholde det folkelige
engagement og dybe lokale forankring for hele Tolne Skovpavillon, vil være et løft for Tolne
- Mosbjerg og omegn. Det vil medvirke til at udvikle samarbejdet mellem erhvervsliv,
turisme og kulturen, og dermed sikre en optimisme og en vilje, der er grundlag for, at det
igangsatte initiativ vil kunne fortsætte.
Tolne Skovudvalg, som består af repræsentanter for Region Nordjylland, Skov og
Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og Tolne Skov ApS har i deres
”plejeplan” juni 2003 konkluderet at: ”Området er således højt målsat både regionalt,
nationalt og internationalt”.
Økonomi:
Beløb er ekskl. moms, idet foreningen er momsregistreret.
Ifølge vores budgetter for årene efter renoveringen vil der komme et overskud i alt på ca.
kr. 40.000, som kan dække vedligeholdelsesomkostningerne for hele etablissementet
Tolne Skov
Projektets anlægsbudget er anslået til kr. 4.243.000 (side 26 i vedlagte ideoplæg over
Stakladen i Tolne).
Der er en difference mellem anlægsbudgettet og de indtil nu modtagne støttekroner, men
hvis Hjørring Kommune bevilger os kr. 1.000.000 mener vi at vi kan gennemføre projektet,
dels fordi vi kan spare på nedrivningen ved at klare det med frivillig arbejdskraft (der er
givet tilladelse fra Hjørring Kommune til at vi må bruge frivillig arbejdskraft til nedrivningen)
og dels at Tolne Skov ApS vil levere træ til beklædningen af bygningerne til en rimelig pris.
Tolne Skovpavillon
Adresse: Bakkevej 5, 9870 Sindal (må ikke bruges til alm. post, idet der ikke er nogen
person til at modtage post. Brug i stedet nedenstående adresse)
CVR-nr. 28829981
Hele bestyrelsen er nævnt på side 2 i ideoplægget for Stakladen i Tolne.

Projektbeskrivelse
Der er vedlagt selve ideoplægget for Stakladen i Tolne og her skulle det gerne fremgå,
hvordan bygningen vil fremstå med hensyn til materialevalg, situationsplan og økonomi.
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Venlig hilsen

P.b.v. Thorkild Schou
kontaktperson/kasserer
Tolnevej 127, Tolne
9870 Sindal
Tlf. 23 39 64 33
E-mail: thorkild.schou@gmail.com

Bilag: Ideoplæg for Stakladen I Tolne
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Supplement til ansøgningen til Hjørring Kommune

Finansieringsoversigt

Sponsor
Kristendemokraterne
Tolne Skov ApS
Hjørring Kommune
Nord Energi fonden
LAG Nord
Den A. P. Møllerske Støttefond
Frimodt-Heineke Fonden
Boligfonden Kuben
Bygningsforbedring af forsamlingshuse
Denne ansøgning (Hjørring Kommune)

Beløb
1.500
400.000
300.000
400.000
200.000
1.000.000
200.000
200.000
300.000
1.000000
4.001.500

Svar
Indsat på konto
Støtter
Støtter
Støtter
Støtter
Støtter
Ikke svar endnu
Ikke svar endnu
Søges i maj måned
Søges hermed

Ifølge anlægsbudgettet,der lyder på kr. 4.243.008, vil der være behov for kr. 3.969.008 idet
der vil kunne udføres frivilligt arbejde for kr. 160.000 og Tolne Skov ApS vil levere træ
forkr.114.000.
Der er 2 ansøgninger ude, der ikke er modtaget svar på, men i Foreningen mener vi at
være så tæt på at kunne gennemføre restaureringen, at vi vil sætte projektet i gang under
forudsætning af, at Hjørring Kommune vil støtte med kr. 1.000.000.
Så snart vi forhåbentlig har modtaget accept om støtte fra Hjørring Kommune vil der blive
sendt materiale ud til håndværkere om at give tilbud på restaureringen.
Hvis vi får negativt svar fra Frimodt-Heineke Fonden og/eller Boligfonden Bikuben vil vi se
på, om de tilbud vi får fra de håndværkere, der giver tilbud på renoveringen kræver, at vi
skal skaffe flere penge eller om de nuværende støttebeløb slår til.

