Forhallen
- Et naturligt samlingspunkt
Nu starter indsamlingen til fordel for ombygningen,
tilbygningen samt udendørsfaciliteterne i/ved Spentrup Hallerne

arkitektfirmaet NORD as
Marie Mølgaard Vinther
Medejer & Arkitekt MSC
Kjellerupsgade 22
9000 Aalborg
Tag godt imod vore indsamlere, der
kommer rundt i november og december.
Vi glæder os til at se dig
Læs & se mere på www.spentruphallerne.dk
Hvornår skal pengene indbetales ?
Pengene kan allerede indbetales nu. Men, ønsker du skattefradraget, så skal der
ikke betales nu. Kun tilsagnserklæringen skal udfyldes og underskrives.
Først engang i det nye år skal beløbet betales. Besked følger når den tid kommer.
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Pengene kan indbetales på 4 måder:
• Indbetaling via DGI´s gavefond: www.dgi.dk/gaver
Dette foregår via en tilsagnserklæring, og skal IKKE betales nu.
• Indbetaling direkte til Sparekassen Kronjylland reg.nr. 9365 & konto nr. 0018089793
• Betaling via MobilePay nr. 523148
• Kontantbeløb til indsamlerne, der kommer rundt
Kan du opnå skattefradrag?
Ja, men kun hvis du indbetaler via DGI´s gavefond – www.dgi.dk/gaver
Ønsker du fuld anonymitet?
Dette er selvfølgelig muligt og tilsagnserklæringen skal blot afleveres i en lukket kuvert til
Sparekassen Kronjylland, Spentrup
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Er vi nu sikker på, at vi får en ny hal?
Det nuværende hal-projekt er betinget af, at vi indsamler 1.500.000 samt yderligere beløb ind via erhvervssponsorater og fonde. Opnår vi ikke disse beløb, så satser vi alligevel stærkt på at projekterne kan gennemføres. Projekternes omfang og udbud af faciliteter vil bl.a. være afhængig af indsamlingsbeløbet. Så, ja – Forhallen afhænger
også af dig! Det samlede projekt er på ca. 13.000.000,- kr. og vi har allerede tilsagn fra Randers Kommune på de
2.210.000,- kr. Andre beløb findes bl.a. ved ansøgning til fonde samt lån.
Hvad skal DU med en multihal, festlokaler mm?
Måske dyrker du ikke sport og kommer ikke regelmæssigt i Spentrup Hallerne – hvorfor så støtte projektet?
• Fordi Forhallen bliver meget mere end et sted, hvor man dyrker sport.
• Forhallen bliver et nyt naturligt samlingssted, som kan skabe grobund for nye aktiviteter og plads til afholdelse
af kulturelle arrangementer.
• Forhallen bliver et nyt ”værested” hvor man kan komme og se på – opholde sig som tilskuer, nyde en kop kaffe
og måske få lyst til at deltage i aktiviteter i hallerne eller motionscentret.
• I Forhallen kan du holde dine fødselsdage og bryllupsdage. Alle er velkommen.
• Forhallen vil skabe mulighed for et bredt udbud af ældreaktiviteter indenfor kultur, samvær og motion.
• Måske har du børn eller børnebørn i skolen, som med udvidelsen får fantastiske rammer for fysisk udfoldelse og
et socialt samlingssted. Et fysisk aktivt liv som barn, giver gode idrætsvaner og her af et sundere liv som voksen.
Hvad er ”gevinsten” ved at yde et bidrag?
• Får festlokaler inkl. moderniseret køkken mm.
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• Festlokalerne bliver også til mødelokaler, hvor strikkeklub eller bogklub
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• Får et fedt stort fitnesslokale og et stort dejligt lokale til indoor cycling.
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• Forbedrede CrossGym faciliteter (inde som ude).
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• Får en springgrav til gymnastikken.
• Vil skabe fantastiske muligheder for et bredt udbud af ældreaktiviteter.
• Vil give langt bedre forhold for idrætsforeninger, Blicherskolen, SFO, børnehaver og andre institutioner,
når det gælder fysisk udfoldelse.
• Vil øge tiltrækningen af tilflyttere.
• Vil tiltrække mere aktivitet.
• Vil blive et mødested for alle, unge som gamle – på tværs af generationerne ude og inde.
• Vil sikre positiv udvikling i vores ejendomspriser.
Tag godt imod vore indsamlere
Vi har en stor gruppe af frivillige indsamlere, som gør et stort stykke arbejde for at Forhallen skal blive en realitet.
Tag godt imod dem, når de kommer og banker på din dør – uanset om du/I har tænkt jer at støtte projektet.
Har du spørgsmål, som du ikke fik besvaret i denne her folder eller på borgermødet,
er du velkommen til at kontakte:
Anders Rousing: 		
Flemming Christensen:

tlf. 30531090, mail: anders.rousing@gmail.com
tlf. 42737396, mail: fc.spentrup@outlook.dk

Med venlig hilsen
Spentrup Hallerne, Spentrup IF og Lokalrådet
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