Nyhedsbrev fra bestyrelsen til Hjertebos Venner 17. marts, 2015 Nr. 2015-1

Kære Hjertebo venner! Hermed fremsender vi seneste nyt fra bestyrelsen for Hjertebo.

Sælg lodsedler og hjælp os med at finansiere tilbygning!

Tegningen viser tilbygningen langs med parkeringspladsen mod nord. Tilbygningen består af en sal til træningsaktiviteter, mødelokale, handicaptoilet og ny hovedindgang som vil erstatte den nuværende hovedindgang.

Kære venner!
Siden sidste sommer har vi løbende arbejdet med planer for
udvidelse af Hjertebo som omhandler en ny tilbygning langs
med parkeringspladsen mod nord samt yderligere tre boliger.
Den nye tilbygning indeholder en sal til træningsaktiviteter, et
mødelokale og et handicaptoilet. Finansieringsgrundlaget udgøres af vore egne midler, kreditforeningslån (boligerne), banklån
og lån fra KH. Det samlede budget beløber sig til kr. 8,5 mio.
Her indgår udvidelsen af depotrummet, som er omtalt nedenfor.

Beslutning truffet på møde i bestyrelsen 11. marts
På bestyrelsesmødet 11. marts besluttede vi at gå i gang med
realiseringen af udvidelsesprojekt, som også omfatter nogle
forandringer af den eksisterende opholdsstue med skillevægge
og skydedøre, så opholdstuen bliver opdelt i mindre lokaler.
Vi har derfor brug for al den støtte, vi kan få, og er derfor meget taknemmelige, hvis venner af Hjertebo vil hjælpe med at
sælge lodsedler for KH.
For hver lodseddel du sælger går 10 kr. direkte til Hjertebo.
Derfor beder vi dig om at sælge 10 lodsedler!

Lodsedler kan fås hos Anders
Lodseddelsalget varer indtil 15. maj. Hvis du/I vil hjælpe os
med at sælge lodsedler, kan de bestilles ved henvendelse til
Anders Jensen på mail akkj@post.tele.dk eller tlf. 2062 4517.
Eller henvend dig til en af os andre i bestyrelsen eller til Anne
på Hjertebo.

Depotrum ved garagen er udvidet med ca. 40 km2

Lodsedlerne koster 25
kr. stykket. Hvis du sælger 10 lodsedler, hjælper du Hjertebo med
100 kr - og KH med
150 kr, som også kommer Hjertebo til gode!
Stor tak til jer, som hjælper os
med at sælge lodsedler!
Generalforsamling fredag den 29. maj kl. 19.00
Der afholdes generalforsamling i foreningen for Hjertebos Venner fredag den 29. maj kl. 19.00. Generalforsamlingen vil i
lighed med sidste år blive afholdt på Hvam Skole.

I løbet af vinteren er depotrummet i tilknytning til garagebygningen blevet udvidet med ca. 40 km2. Denne udvidelse er
netop færdiggjort her i starten af marts.

Se til at ingen går glip af Guds nåde (Hebr. 12, 15)
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