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Nu er tiden endelig kommet hvor vi kan begynde at se ønsket om et aktivitetshus
blive til virkelighed. Forventet opstart marts-april 2021.
Kommunen bygger huset, som udlejes til borgerforeningen på en 35-årig
lejekontrakt.
De indsamlede midler, herunder de lokale donationer, går primært til grundkøb,
parkeringsplads, indretning af udearealer og køkken.
Drift og vedligehold af hus og udearealer skal varetages af Borgerforeningen og
ved frivilligt arbejdsindsats/arbejdsdage.
Finansieringen af vedligeholdelsen sker ved opkrævning
husstandskontingent og indtægter for udleje af aktivitetshus.
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årligt

Hermed opfordres du til at indbetale din donation til projektet.

Formål og brug.
Aktivitetshuset og tilhørende natur og friluftsområdet ”Det Grønne Springbræt”
bliver lokalområdets aktivitetscentrum, hvor man kan få udfordret motorikken,
opleve og sanse naturen, få sved på panden og holde en fest. Aktivitetshuset
fungerer både som forsamlingshus og som mødested for foreninger i
lokalområdet.
Aktivitetshuset og Hvidbjerg Vuggestue og Børnehave kommer i et tæt
samarbejde. Således har Børnehaven adgang til at bruge aktivitetshuset og ”Det
Grønne Springbræt” i dagtimerne, og medlemmer af Brøndum- Hvidbjerg
Borgerforening kan benytte børnehavens lokaler i timerne efter lukketid, samt i
weekenden. Aktiviteter, der i dag kører under Brøndum-Hvidbjerg
Borgerforening, kan alle bortset fra badminton afholdes i aktivitetshuset, og
målsætningen er, at der på sigt kan afholdes nye aktiviteter som f.eks. foredrag.
Adgang til huset
Der skal betales 50,- kr. for at få en adgangsbrik. Pengene refunderes ikke efter
endt brug, da de skal dække omkostningerne ved drift af
adgangskontrolsystemet.
Udlejning
Aktivitetshuset må bruges, som forsamlingshus og dermed udlejes.
Samtlige udlejninger indgås ved skriftlig kontrakt. Grundlæggende gælder
følgende:
Udlejningsdøgnet for aktivitetshuset går fra kl. 9.00 - 9.00. Der kan være
rengøring fra kl. 9.00 – 11.30 ved arrangementer efter hinanden.
Leje af sal inkl. køkken – ikke medlemmer af Brøndum-Hvidbjerg Borgerforening:
2.500, - kr. (medlemmer 2.200, - kr.)
Ønsker foreninger, der ikke er tilknyttet borgerforeningen, at leje aktivitetshuset,
er lejeprisen 100,- kr. i timen og maksimalt 24 timer medmindre andet er aftalt.
Alle priser er inkl. moms og rengøring (dog ikke timeleje).
Er aktivitetshuset udlejet, kan det ikke benyttes af foreningens medlemmer, der
i det omfang det er muligt henvises til børnehavens lokaler og udearealerne.

Med din donation/gave støtter du:
Opførelse af Hvidbjerg Aktivitetshus med
tilhørende udearealer og parkeringsfaciliteter
ved Hvidbjerg vest for Skive
Der samles ind til følgende elementer i projektet:

Indsamlingsperioden
foregår frem til
31. marts 2021

• Køkkenfaciliteter og salgsbod
• Køb af grund til familiesport,
bueskydning, parkering m.m. inkl.
udgifter til udstykning
• Indretning af grønt område med
terrænregulering, beplantning,
hegning, græs-såning, faciliteter
fx panna boldarena
• Etablering af parkeringsplads
• Køb af øvrigt inventar til
aktivitetshuset f.eks. borde, stole,
lamper m.m.

Indsamlingen foregår via DGI´s hjemmeside, da donationen/gaven dermed kan
give et skattefradrag for giveren. (Fradragets værdi er ca. 26 %, så hvis du
giver 100 kr., sparer du ca. 26 kr. i skat.) DGI indberetter det indbetalte beløb
til Skat.
Vejledning:
Indsamlingen er oprettet og kan tilgås på DGIs hjemmeside direkte på dette link
https://gaveindsamling.dgi.dk/DetailedView.aspx?nr=G00121
eller via den fælles gaveindsamlingsside www.dgi.dk/gaver.
Har du brug for vejledning eller hjælp til at indbetale, står arbejdsgruppen
selvfølgelig til rådighed. Henvendelse til:
Jacob Rytter 2075 2655

Hans Kolding 2468 3901

Ann Futtrup 4070 9630

Anders Rask 2055 5366

For yderligere oplysning henvises til Borgerforeningens hjemmeside
https://hvidbjergborgerforening.dk/bestyrelsen/aktivitetshus-3/

