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Nyt fra Slogs Herreds Hus
Tilbage i 2016 sendte vi en informationsfolder ud til vores lokalsamfund, hvor vi
beskrev situationen i Slogs Herreds Hus, vores lokale forsamlingshus i byen.
Her blev de økonomiske udfordringer beskrevet som huset dengang stod i, samt
situationen omkring opbakningen til huset, som havde været stødt faldende i en
årrække.
Nu hvor vi skriver januar 2019 kan vi konstatere, at økonomien er væsentligt forbedret
og er vendt til positiv fremgang. Derudover kan vi mærke en stigende opbakning, både
til vores løbende arrangementer, men også i bookingen af private fester.
Bestyrelsen er meget glad for at se, at lokalbefolkningen i den grad har været med til
at udvikle Slogs Herreds Hus til at være et sted i byen, hvor folk mødes og samles.
Dertil har vi også haft mulighed for løbende at gennemføre forskellige
renoveringsopgaver. Blandt andet er trappen ved fordøren blevet fornyet, der er
kommet nyt gulv og loft i entréen samt en ny projektor og lærred i gl. sal. Senest har vi
gennemført et stort renoveringsprojekt med nyt tag, isolering, nye vinduer, ny bagdør,
ny udendørs belysning samt også 4 nye varmepumper, som alt sammen fremover vil
bidrage til lavere driftsomkostninger i huset. Ungdomslokalet i Cilles er blevet
opgraderet med trådløst Wi-Fi, dæmpbare LED-lamper, akustikplader og ny maling.
Sceneområdet er også blevet renoveret, så der er sket mange gode ting.
Det er alt sammen med til at fremtidssikre vores lokale forsamlingshus. Nye
renoveringsprojekter er allerede lagt i støbeskeen, herunder blandt andet renovering
af ny sal, anskaffelse af en hjertestarter samt også nyt gulvtæppe i Club 90.
Til disse større projekter søges der midler hos forskellige fonde, da vi ikke kan tage
disse omkostninger ud af driften. Dog har vi en række mindre projekter, som vi håber
at lokalbefolkning vil være med til at støtte op omkring.

Støtte til Slogs Herreds Hus
For at lette os i arbejdet omkring gennemførslen af vores mindre projekter og
renoveringer har vi et stort håb til, at lokalbefolkningen vil bakke op og støtte os
økonomisk.
Derfor har man mulighed for at bidrage til økonomisk støtte til Slogs Herreds Hus, hvor
et medlemskab koster 50 kr/person pr år.
Ønsker man at støtte med større beløb, vil vi være meget taknemmelige for dette.
Midlerne som vi modtager af denne vej, vil blive brugt til løbende fornyelse og
renoveringer i huset.

Du kan støtte forsamlingshuset på følgende måder:
Bankoverførsel til Kreditbanken
Reg-nr 7933, konto-nr 1009864
eller
Mobilepay beløbet til 78233

Vi håber at mange vil vælge at støtte op omkring dette formål, så vi med fælles hjælp
og indsats kan sikre, at byen også i fremtiden har et indbydende forsamlingshus, til
glæde og gavn for både unge som ældre medborgere samt også byens foreningsliv.

Husk at besøge vores nye hjemmeside, hvor du kan finde yderligere informationer
omkring Slogs Herreds Hus samt vores løbende arrangementer.
Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen eller ringe til os
på telefon 7476 2400.

På bagsiden af hæftet kan du se programmet for 2019 i Slogs Herreds Hus.

www.slogsherredshus.dk

