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Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 11. maj 2016.  
 
Det forgangne år i VÆRKERIET er på bestyrelsesplan blevet brugt på at præcisere 
hvad vi som forening har til formål i et lokalområde som Lemming og omegn. 
 
 
Vi har arbejdet ud fra ”intet er så skidt, at det ikke er godt for noget” princippet. 
Forstået på den måde, at uanset hvad udfaldet bliver i forhold til Lemming Gl. Skole, 
kan vi bruge vores erfaringer til noget. Dét der ”noget” vender vi tilbage til. 
 
VÆRKERIET har siden Dybkær Specialskole forlod Lemming Gl. Skole, og faktisk også 
før det, forsøgt at komme i kontakt med Silkeborg Kommune for at høre omkring 
fremtiden for stedet. Efter en række henvendelser, fik vi kontakt til 
Ejendomsafdelingen som inviterede os ind til en snak. Her deltog to 
bestyrelsesmedlemmer fra VÆRKERIET og en fra Lemming IF, som på daværende 
tidspunkt brugte gymnastiksalen til gymnastik og derfor var bekymret for om salen 
ville blive raget ned. 
 
Det var en god snak og det som vi tog med derfra, var ordene: ”I må gerne få skolen, 
men grundet renoveringsomkostninger, er det ikke nogen rar gave at få”.  
 
De gav os dog et andet forslag med tilbage til Lemming, som tog udgangspunkt i 
Lemming Forsamlingshus. Tanken om en tilbygning i forlængelse af Forsamlingshuset 
kom nu i spil. Fremtidens Forsamlingshus. 
 
Lemming Sogns Borgerforening, Lemming IF og VÆRKERIET mødtes kort tid efter for 
at snakke om hvilke muligheder og udfordringer som måtte være ved denne løsning. 
Den fælles interesse om at værne om det engagement og liv som er gældende i 
Lemming og omegn var omdrejningspunktet. 
 
Tanken om skolens overlevelse synes langt væk, indtil VÆRKERIET en dag blev 
kontaktet af Anne Line Vestergaard som er Frivillig koordinator under Kultur- og 



Fritidsafdelingen ved Silkeborg Kommune. Hun havde hørt om VÆRKERIET`s ideer og 
ville høre mere. Anne Line kom med til et Lemming og omegn 2022 stormøde, for at 
få et indblik i hvad der rører sig i lokalområdet. 
 
Samtidig med dette, var arbejdet for at skabe en ny markedsdag på Lemming Gl. 
Skole allerede godt i gang. En markedsdag som blev afholdt i april 2016. VÆRKERIET 
siger tak til deltagerne som bar markedet med deres stande. Hvad angår antal 
besøgende var det helt bestemt godkendt. Også tak for donationerne til auktionen. 
De mange betalende stande og udbyttet af auktion betyder at Værkeriet aktuelt har 
en kassebeholdning på ca. 6000,-. 
 

Sideløbende var der løbende kontakter til AL/Silkeborg kommune 

Vi blev i starten af april inviteret til møde hos Kultur- og Fritidsafdelingen. Her havde de et 

udspil klar til os.  

 

 

Et forslag indeholdende 4 spændende scenarier  

 

Scenarier: 

 

1. Delvis nedrivning af eksisterende bygningsmasse på nær 

gymnastiksalen. Retablering efter nedrivning og gennemgribende 

renovering (2.079.150 kr.) 

 

2. Delvis nedrivning af eksisterende bygningsmasse på nær 

gymnastiksalen. Retablering efter nedrivning og reduceret renovering 

af gymnastiksal (1.555.550 kr.) 

 

3. Nedrivning af hele bygningsmassen i 2016 (1.000.000 kr.), samt 

indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at udvalget bidrager med 

2.000.000 kr. i et fælles projekt.  

 

4. Der udarbejdes en benyttelsesaftale med Værkeriet omkring Lemming 

gamle skole og gymnastiksal. Værkeriet afholder udgifterne forbundet 

med at drive skole og gymnastiksal, og der indgås et tæt samarbejde 

mellem Kultur- og Borgerserviceafdelingen og Værkeriet om, hvad 

bygningerne må anvendes til. Silkeborg Kommune overtager bygningerne, 

når benyttelsesaftalen ophører, fx om 3-5 år. Herefter afholder 

Silkeborg Kommunen udgifterne forbundet med nedrivning.  

 
 



Vores umiddelbare tilbagemelding på mødet den 4. april var at vi måtte konstatere dels et 

godt samarbejde dels 4 flotte forslag men at vi også umiddelbart ville vælge scenarie 4.  

 

Det forslag som konstaterer at Silkeborg Kommune beholder Lemming Gl. Skole, men at lade 

VÆRKERIET stå for driften i en forsøgsordning på 3-5 år.  

Der udarbejdes en benyttelsesaftale med Værkeriet omkring Lemming gamle skole og 

gymnastiksal.  

Værkeriet afholder udgifterne forbundet med at drive skole og gymnastiksal, og der indgås et 

tæt samarbejde mellem Kultur- og Borgerserviceafdelingen og Værkeriet om, hvad 

bygningerne må anvendes til. Silkeborg Kommune overtager bygningerne, når 

benyttelsesaftalen ophører, fx om 3-5 år. Herefter afholder Silkeborg Kommunen udgifterne 

forbundet med nedrivning. Indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at udvalget bidrager 

med 2.000.000 kr. i et fælles projekt. 

 

Dette blev på et møde den 3. maj 2016, mellem Værkeriet, Lemming Sogns Borgerforening 

samt Lemming IF drøftet og besluttet, at vi støtter scenarie 4 og vores fælles tilbagemelding på 

ovenstående og fremsendt til kommunen i fremlagte skrivelse. 

 

I skrivende stund arbejdes der på de konkrete rammer og aftaler mellem værkeriet og 

Silkeborg kommune 

 

Vi vil bede generalforsamlingen bakke denne beslutning op og konstatere at Værkeriet 

herefter dels er driftsherre over Lemming Gl. Skole dels i samarbejde med kommunen, 

Lemming Sogns Borgerforening/Forsamlingshus og Lemming IF arbejder frem mod scenarie 4.  

 

Lemming Gl. Skole den 11. maj 2016 

Christoffer Olsen, Kai Deigaard, Janni Rasmussen, Jan Lykke og Knud Erik Nielsen 

 


