
Fremtidig driftsmodel mv for Virksund Kursuscenter  

 

Afdelingsstyrelserne i Vest og Østjylland har været samlet til et fællesmøde, sammen med 

Virksundstyrelsen. Formålet med mødet var at drøfte udvalgsrapporten, samt finde fælles fodslag til 

fremtiden for VK. 

Det er afgørende for de fremtidige muligheder, at de to afdelinger i hovedtræk er enige om hvordan driften 

skal foregå og hvordan den skal udvikle sig fremover. 

Det er ligeledes afgørende at de to afdelinger tror på en fremtid for Virksund Kursuscenter og vil bakke op 

om centret. 

Historien viser at der har været brug for et konstant gavebehov for at drive VK. 

Budgetter og det pressede marked, som der er for drift af kursuscentre, viser at der også i fremtiden vil 

være et gavebehov og brug for frivillig arbejdskraft. 

Derfor er det i praksis medlemmerne i de to afdelinger, som ved deres opbakning, må vise at de fortsat 

ønsker at VK skal bestå som LM institution.    

 

 

De to afdelingsstyrelser og Virksundstyrelsen anbefaler følgende: 

 

VK skal i hovedsagen fortsat drives som det gøres i dag. 

Det betyder at der skal udlejes til eksterne arrangementer i det omfang som er muligt – uden at det 

kolliderer med egne arrangementer. 

De eksterne arrangementer er med til at forbedre økonomien, idet disse hovedsagelig afvikles midt i en uge 

og dermed udfylder noget af den tid, hvor centret ellers er tomt. 

De interne LM – arrangementer skal fortsat have første prioritet, ligesom vi også ønsker at andre kristne 

organisationer skal have mulighed for at leje VK. 

Det vil også fortsat være muligt at leje VK til private arrangementer. 

Den åndelige linje som vi kender i LM, skal være synlig og præge hverdagen på VK, også når vi inviterer 

andre, som ikke har et kristent ståsted, til at leje VK.  

 

Økonomi: 

Der er et aktuelt kapitalbehov på 325.000kr til nødvendig vedligeholdelsesarbejder og en gæld på ca 

1.300.000kr, dette søges afviklet inden der iværksættes nye tiltag. 

Derudover er der et ønske om at renovere de sidste værelser, det vil koste fra 1.100.000kr til 1.800.000kr 

afhængig af hvor omfattende at renoveringen udføres. 

Disse beløb skal indsamles ved gaver eller lån indenfor de næste 1 – 1½år og skal indsamles udenom det 

ordinære budget. 

 

Det aktuelle driftsbudget tager udgangspunkt i 3 fastansatte suppleret med timeansættelser i mindre 

omfang. 

Det vurderes at der vil være et gavebehov på ca 390.000kr om året 

 

 

 



Organisationen: 

Det anbefales, at det forslag som er beskrevet i udvalgsrapporten vedr organisation, valg af bestyrelse, 

strategi og forretningsorden at det følges. 

Det betyder at den fremtidige VK bestyrelse vælges af de to afdelingsstyrelser og at den fremtidige strategi 

godkendes af de to afdelingsstyrelser.  

Virksundstyrelsen har det ledelsesmæssige ansvar for driften på VK. Afdelingsstyrelserne har det åndelige 

ansvar og udpeger nogle til at varetage denne opgave. (det kan være medlemmer af bestyrelsen) 

 

Med opbakning til ovenstående, forventes det at der vil være arbejdsro til bestyrelse og leder. 

 


