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Ønsker du også et renoveret forsamlingshus i Voerladegård? 

Som du sikkert har hørt, så igangsatte vi sidste år 

ansøgningsprocessen til fondssøgning så vi kan få 
renoveret forsamlingshuset.  

Desværre har vi fået afslag fra nogen fonde, men vi 

har også fået positive tilkendegivelser, og har stadig 

nogle fonde vi ikke har hørt fra endnu. Fælles for 

dem alle er dog at de lægger vægt på at dette er et 

lokalprojekt, og derfor er der i budgettet også 

budgetteret med opbakning fra lokalsamfundet.  Så 

det håber vi meget i vil støtte op omkring. 

Det vi får brug for er:  

• Kontante donationer 

• Materialer 

• Arbejdskraft (vurderet til en værdi af ca. 200kr/timen) 

Vi er godt 350 husstande i Voerladegård og nærmeste omegn, så hvis alle hjælper til, er vi 

rigtig godt på vej. Det er dog ikke et krav at man bor i nær-området for at kunne donere, så 

hvis nogen kender nogen der kunne tænke sig at donere, så giv endelig beskeden videre.  

Vi ved også godt at det ikke er alle der har tid/lyst/økonomisk mulighed for at støtte op, og 

det er også ok. Så håber vi blot i vil overveje at leje forsamlingshuset til jeres næste 
arrangement, og på den måde støtte forsamlingshusets drift.  

HVIS vi får de sidste fondsansøgninger i hus, OG vi selv kan samle 500.000 kr sammen, så får 

vi følgende:  

• Nyt eternittag samt fjernelse af den gamle skorsten 

• Fjernet scenen og forlænget gulv, lofter, el samt malet i store sal.  

• Nye vinduer/terrassedøre i store sal – med udsigt over markerne mod syd. 

• Ny hævet stor træterrasse ud fra store sal mod vest.   

• Renoveret toiletterne så de er langt mere indbydende.  

• Kørestolsrampe til hoveddøren. 

 

Hvis ikke vi får de sidste donationer fra fondene i hus, så må vi selv give det ekstra hvis vi 

stadig vil have den ønskede renovering, for ellers kan nogle af de allerede tilkendegivne 

midler frafalde igen. MEN hvis vi får de sidste fonde i hus OG vi samler mere i donationer end 

budgetteret, så er der så rigeligt med andre ønsker til renoveringen af forsamlingshuset, så 

pengene vil bestemt ikke gå tabt. Så blot for at understrege, så vil jeres donationer blive brugt 

på renovering af forsamlingshuset – underordnet midler fra diverse fonde.   
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Hvordan støtter jeg op om dette fantastiske projekt? 

Du kan vælge at indbetale via Mobile pay til 10915 eller på bankkonto Reg 6191 

konto 9042936898 – husk at mærke indbetalinger med ”Renovering og ”navn”” så vi 

kan hænge en liste op med en stor TAK til alle de privatpersoner, virksomheder og fonde som 

vælger at støtte projektet. (Beløbsstørrelse vil forblive anonyme for alle og man kan også som 
privatperson eller firma frabede sig at være med på listen ved at sende mail til Anne Louise).  

Hvis du ønsker at støtte med arbejdskraft, eller materialer, så skriv eller ring til Anne Louise 

Levinsen på alevinsen@hotmail.com eller på 20335767, så tager jeg glædeligt imod jeres 

donation.  

Tidsfrist? 

For at vi ved hvor meget arbejde vi kan sætte i gang, så er det også vigtigt med en deadline. 

Derfor skal alle donationer eller tilkendegivelser om arbejdskraft eller materialer være os i 

hænde senest d. 31. maj 2020. Vi vil løbende offentliggøre på vores hjemmeside 

www.voerladegaardforsamlingshus.dk og på facebookgruppen ”Voerladegård og omegn” hvor 

meget vi har fået samlet sammen.  

Målet er som sagt 500.000 kr, men vi vil gerne SÅ meget mere. 

Vi forventer at sætte gang i arbejdet efter sommerferien (selvfølgelig tilpasset de udlejninger 

der måtte være). 

 

Er du ikke allerede andelshaver i forsamlingshuset?  

Til slut vil vi blot reklamere for at hvis man ikke allerede er andelshaver i forsamlingshuset, så 

kan vi kun opfordre alle til at blive det. Lige nu er vi nemlig kun omkring 125 husstande. Det 

koster kun 100 kr i andelsbevis, og derefter 250 kr/år at være medejer af huset. Se mere på 

vores hjemmeside under vedtægter om retningslinjerne for at være andelshaver.  Hvis du er i 

tvivl om du allerede er andelshaver eller ej, så kontakt kasserer Michael Thygesen på 
kasserer@voerladegaardforsamlingshus.dk . 

Det er også ved Michael at du kan tilmelde dig som andelshaver ved at skrive en mail på 

kasserer@voerladegaardforsamlingshus.dk så sørger vi for at du får leveret et andelsbevis i 

din postkasse inden for den nærmeste tid der skal underskrives og returneres, Betaling af 

andelsbevis skal ske særskilt fra donation. 

 

Mange håbefulde hilsner 

På vegne af Voerladegård forsamlingshus bestyrelse  

Anne Louise Levinsen  

Projektleder for renovationen.  
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Udklip fra voerladegaardforsamlingshus.dk 

Hvordan bliver man Andelshaver: 

Man kan hvis man har tilknytning til området og ønsker at støtte huset, tegne andelsbevis, det 
koster i udgangspunktet 100,00. 

Herefter koster det 250,00 om året, og der er forskellige betingelser tilknyttet, idet man i 
praksis bliver “medejer” af huset. 
Herunder også regler omkring udmeldelse. 
Generelt kan siges at man ikke skal tegne andelsbevis, kun for at spare i forbindelse med en 
leje af huset, men skal gøre det ud fra et ønske om at bidrage til at bevare forsamlingshuset 
som samlingssted i byen. 

Hvis I har spørgsmål, så kontakt gerne en i bestyrelsen, vi vil så forklare det nærmere. 

Eller brug kontaktformularen, så kontakter vi jer via den. 

Fordele: 

• Reduceret lejepris 
• Mulighed for leje af dele af huset i hverdage 
• God mavefornemmelse, fordi i støtter husets fortsatte eksistens 


