Sejerø den 10. juni 2020

Til Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune

Bestyrelsen for Øernes Højskole Sejerø ansøger hermed Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune
om tilskud til 2. fase af renoveringen af Øernes Højskole Sejerø, Kongstrupvej 40, 4592 Sejerø.
Det beløb, som vi ansøger kommunalbestyrelsen om er kr. 150.000 incl. moms.
Vi har gennemført 1. fase af renoveringen ved hjælp af midler fra LAG Småøerne og
LDP Ø Støtteordningen, private donationer og en hel masse frivilligt arbejde.
Højskolens stueplan er nu fuldt funktionsdygtig med 5 dobbeltværelser, spisestue, køkken, baderum og
undervisningslokale.
Der er installeret gulvvarme ved hjælp af en luft til vand pumpe i alle rum, og der er lavet nye elinstallationer. (se samlede renoveringsplan)
Planen var at vi skulle have gennemført de første kurser hen over sommeren, men grundet Covid 19 har
vi netop valgt at aflyse/udsætte internatkurser foreløbig frem til 1. september, da vi ikke mener, vi kan
leve op til de restriktioner, der er for Højskoler og Efterskoler.
I stedet vil vi gennemføre nogle endags events hen over sommeren med musik, sang, spisning,
loppemarked m.v.
Fra foråret 2021 forventer vi at have finansiering på plads til 2. fase, så hele skolen incl. 1. salen kan tages
i brug fra juni 2021.
Det har imidlertid vist sig, at taget på Højskolen er utæt mange steder, og anden fase af renoveringen
kommer derfor også til at indbefatte nyt tegltag, hvilket vi ikke i første omgang havde regnet med før i
tredje fase.
Til gennemførelse af renovering af 2. fase har vi søgt midler fra:
A.P. Møller Foden
Solar Fonden
SEAS
Vi vil desuden kontakte Realdania, når vi har svar fra ovenstående.
LAG Småøerne søger vi til 3. fase.
Vi har søgt Villum fonden til et udekøkken.
Vi håber derfor meget, at kommunalbestyrelsen vil imødekomme vores ønske.

Med venlig hilsen
Ditte West
Formand for bestyrelsen for Øernes Højskole

Se nedenstående om renoveringens fase 1
Renoverings og finansieringsplan for Øernes Højskole, Konstrupvej 40, 4592 Sejerø
Renoveringen af Højskolen har vi opdelt i 3 faser for at kunne få finansieringen på plads.
Fase 1 omfatter:
Gulve
Opfyldes m. grus som afslutning inkl. transport 300mm EPS isolering og radon sikring
Støbning i køkkenet med ﬂiser
OSB Gulve i 4 soveværelser OSB gulv i spisestue
Klargøring l gulvvarme i alle rummene – inkl. spånplade m. spor, skillevægge mv.
2 stk. baderumsadskillelser af glas m. forhæng
Toilet/bad v. indgangspartiet diverse småreparationer
Elektriker
Stikkontakter og udtag i stueetagen samt tilslutning af varmepumpe
Køkken
Renovering af køkken – industrikøkken
Ny hoveddør
Kælderrum nedlægges/opfyldes
Malerarbejde og behandling af gulve i stueetagen
Lofter
Isoleres med 200mm hør måtter, og der opsættes forskalling og Troldtekt, dog gips i køkken.
Skillevægge i 4 værelser i stueetagen.
VVS
Udskiftning af defekte vandinstallationer og montering af installationer i baderum og køkken og
gulvvarme i 7 rum
Installation af luft-vand varmepumpe.

