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Forsamlingshuset i fremtiden
I år er det 35 år siden, at Søby fejrede forsamlingshusets første
100 år. Det er altså et hus og en forening, der har været en del
af Søby i mange generationer. I bestyrelsen tror vi på, at der er
en fremtiden er brug for Søby forsamlingshus. Derfor arbejder
vi på at udvikle huset rammer og indhold.
Nyt industri emfang i køkken bliver installeret mellem Jul og
nytår
Bestyrelsen arbejder aktuelt på at skaffe penge til at renovere
indgang og toiletter. Målet er mere plads, tidssvarende og handikapvenlige toiletter med pusleplads samt en mere fleksibel
anvendelse af huset. Budgettet er på ca. 450.000,- kr. Så bestyrelsen arbejder hårdt på at søge midler hos fonde etc.
Hvis borgere eller virksomheder i Søby og omegn ønsker at
støtte renoveringen, kan bidrag indbetales på konto 93691024280. Bidragene kan indbetales fuldstændigt anonymt eller
som et sponsorat, hvor navnet på giveren vil fremgå af ”sponsorskabet” i forsamlingshuset.
På www.søby.net kan man se en skitse af den planlagte indretning af toiletbygningen.
Tak til de frivillige
Søby forsamlingshus opstod oprindelig, fordi en række frivillige
kastede energi i at skabe et samlingssted i Søby. Det lykkedes
og nu er det vores opgave at udvikle huset til de ønsker og behov, der kommer i fremtiden. Heldigvis er der mange, der bruger tid på huset. Det gælder både i forhold til de fysiske rammer og det at skabe liv i huset. Det værdsætter bestyrelsen, og
vi vil herigennem gerne takke alle, der har ydet en indsats for
huset.
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Få e-mail fra Forsamlingshuset
Forsamlingshuset sender løbende informationer ud på e-mail. Er
du interesseret i at komme på maillisten så skriv til soebyforsamlingshus@gmail.com.
Medlemskontingent
Der er vedlagt et indbetalingskort til betaling af kontingent. Prisen er 200 kr. for en husstand eller 100 kr. for enkelt medlemmer. Kontingentet er med til at sikre huset et kapitalgrundlag
for renovering, arrangementer og indkøb.
Bestyrelsen forsøger løbende at opdatere navnelisten, men hvis
der skulle have indsneget sig en fejl i beløb eller navn, så indbetal kortet og send en mail eller læg en seddel i vores postkasse,
så opdaterer vi medlemslisten.
Som medlem er der en række fordele, se dem på
www.søby.net, eller i ”opslagskassen” på forsamlingshuset.
Vind kontante præmier i husets støtte lotto
Huset har et støtte lotto, hvor man både kan støtte huset og
vinde kontanter. Indsatsen for et lod er 20 kr. pr. mdr. og vi
udbetaler over halvdelen i gevinster. Kontakt Thomas for at
høre hvilke numre, der aktuelt er ledige.

Kontaktinformation
Forsamlingshusets bestyrelse består af:
Thomas Andersen:
Ricki Primdahl:

Steen E. Rahbek:

Mail.: hoj.and@mail.dk,
Tlf.: 2166 3254
Mail: nielsenricki5@hotmail.com,
Tlf.: 2789 7019
Mail: steen@erahbek.dk,
Tlf.: 4020 4338

Leje/reservation af forsamlingshuset se www.søby.net eller
Jane Munkegaard: Mail: solveigmunk58@gmail.com
Tlf.: 2012 4057
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