Vigtigt samlingssted for hele kommunen
Lemvig Kommune giver i 2022 et tilskud på 500.000 kroner til renoveringen af Biohuset i Lemvig.
-

I Familie- og Kulturudvalget blev vi tidligere i år præsenteret for renoveringsprojektet af
Biohuset i Lemvig, og der var stor enighed i udvalget om, at det var et projekt, som vi
meget gerne ville støtte. Vi ser Biohuset som et stort aktiv for hele kommunen - både som
vores lokale biograf, men også som et naturligt kulturelt samlingssted for mange andre
gode aktiviteter.

Sådan siger udvalgsformand Henrik Thygesen (V) om baggrunden for, at Familie- og Kulturudvalget
anbefalede ansøgningen om en økonomisk støtte på 500.000 kroner til Biohuset til
budgetforhandlingerne – en ansøgning, som de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen
bakkede op om.
-

Vi har også stor respekt for det store frivillige arbejde, der udføres af kredsen bag Biohuset.
Det er en fornøjelse at opleve den professionelle og positive tilgang, som ligger bag dette
arbejde, der samtidig udføres på en sober og god måde. Vi oplever, at der er en god energi
hos de frivillige, og vi tror derfor på, at projektet bliver gennemført til gavn for borgerne i
hele Lemvig Kommune, påpeger Henrik Thygesen.

Beslutningen om, at Biohuset i 2022-budgettet får 500.000 kroner i støtte fra Lemvig Kommune
glæder naturligvis også bestyrelsen for Biohuset.
-

Det er vigtigt for os at have en stor og bred politisk opbakning, så vi kan udvikle Biohuset til
gavn for borgerne i hele Lemvig Kommune. Og naturligvis betyder det store beløb meget i
vores bestræbelser på at komme i mål med at indsamle de nødvendige midler til at
gennemføre renoveringsprojektet, siger Heidi Clausen, formand for Biohuset.

Med støtten fra Lemvig Kommune har Biohuset nu tilsagn om 2,7 mio.kr. af de ca. 4,8 mio.kr., som
det vil koste at foretage en gennemgribende renovering af bygningen på Bredgade i Lemvig.
-

Vi har flere initiativer på vej med blandt andet en lokal indsamling, som starter op i løbet af
ganske få uger. Med støtten fra Lemvig Kommune er vi kommet endnu et vigtigt skridt
nærmere på at realisere det store projekt, siger Heidi Clausen.

Der er mere information om selve projektet på Biohusets hjemmeside.

