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Pressemeddelelse

Guldhøj i Ringe kan blive foreningernes hus
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune vedtog mandag aften, at foreningerne i Ringe
skal have mulighed for at skabe et foreningernes hus i Guldhøj-komplekset. Foreninger og borgere
kan komme med forslag frem til udgangen af 2018.
Foreninger og borgere i Ringe opfordres nu til at komme med bud på, hvordan et foreningernes hus i Ringe
kan tage form i Guldhøj-komplekset. Opfordringen kommer i forlængelse af, at politikerne mandag
besluttede, at der kan arbejdes videre med at undersøge, om der er borgere eller foreninger, der har lyst til
at skabe et egentligt hus, der kan rumme byens foreninger i stil med Polymeren i Årslev eller seniorhuset i
Odense.
”Der er borgergrupper, der har udtrykt et ønske om at gøre Guldhøj-komplekset til et foreningernes hus. Det
har vi lyttet til, og vi lægger nu op til, at forskellige borgergrupper kan byde ind med deres ideer,” fortæller
borgmester Hans Stavnsager (S), der håber, at der i Ringe - som i Årslev - kan blive skabt et sted med højt
til loftet, og hvor folk har lyst til at komme og bidrage til fællesskabet.
Hans Stavnsager understreger, at huset skal være drevet af foreningerne selv. Derfor betyder beslutningen
alene, at der kan arbejdes videre med en afdækning af, hvorvidt der blandt foreningerne er lyst til at drive et
sådant hus.
Koncerndirektør Helle Vibeke Carstensen fortæller, at foreninger og borgere snarest vil blive indbudt til at
deltage i processen.
”Vi har allerede haft samtaler med foreningerne, men nu hvor den politiske beslutning er truffet, inviterer vi
alle interesserede ind til en dialog om, hvordan de kunne forestille sig, at et foreningernes hus i Ringe kunne
organiseres og drives, fortæller Helle Vibeke Carstensen.
Det er foreningerne og borgerne selv, der skal udarbejde eventuelle forslag. Det har de frem til udgangen af
2018 til.
Fakta om Guldhøj
Guldhøj-komplekset er nævnt i den kvadratmeteranalyse, der blev gennemført i 2017, og hvor der bliver
peget på muligheden for helt eller delvist at sælge bygningerne. Senest er der blevet set på muligheden for
at sælge Østfløjen under forudsætning af, at foreningerne kunne samles i Vestfløjen.
Dette forslag er nu taget af bordet, da politikerne ønsker at imødekomme foreningernes ønske om at blive i
Guldhøj. Samtidig viser en estimeret pris på renovering af Vestfløjen samt estimeret salg af Østfløjen, at den
økonomiske gevinst ved at sælge Østfløjen er begrænset.
Foreningernes hus realiseres dog alene, hvis der laves en aftale om indhold og drift af huset. Viser det sig,
at der ikke er lyst til at drive et foreningernes hus i Guldhøj-komplekst, vil arbejdet med et eventuelt salg
genoptages.
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