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Kære Medlem af foreningen Gilleleje gamle Posthus.
Så kommer november måneds nyhedsbrev blæsende ind i stuen. NU på foreningens brevpapir!!!
Bestyrelsen, dialoggruppen og grupperne omkring fondsansøgning og ombygning har haft
travlt. Der er blevet regnet og kalkuleret, skrevet og tilrettet, afholdt møder både internt og med
kommunen - men i dag d. 31 oktober bliver fondsansøgningen sendt af sted.
Månedens arbejde har koncentreret sig om fondsansøgningen: Lov om Byfornyelse og
udvikling af Byer. Forsøgspulje 2017.
•

Med Randi Annikki Mortensen som den gyldne pen, er det lykkes at få en ansøgning færdig til 1.
november. En kæmpe tak til Randi for det store og flotte arbejde.

•

Det bliver kommunen, der står som projektansøger, da det er deres hus. Vi håber, at fonden ser
velvilligt på vores ansøgning, så vi får positiv besked i midten af december. Projektet kan ikke
startes inden da. Nu skal vi så i gang med at søge yderligere fonde til indretningen.

•

Klip fra ansøgningen: ”Formålet med at istandsætte ét af Gillelejes markante, bevaringsværdige
gamle huse er at give foreningerne et nyt samlingssted; men et samlingssted, som kan
anvendes af alle; unge som gamle og kørestolsbrugere. Alle skal have lige og let adgang til
huset, haven og småbygninger. Det gamle posthus planlægges derfor istandsat, ombygget og
transformeret i et tæt partnerskab mellem Gribskov Kommune og ’Gilleleje gamle Posthus’.”

PR. gruppen: Har du endnu ikke været inde på foreningens facebookside og liket siden så gør
det og del med dine kontakter. Jo flere likes jo mere synlig opbakning til projektet. Udstillingen hos
Choff fortsætter indtil vinduet skal males. Tak til Erik og Claus.
I november måned vil bestyrelsen holde et heldagsmøde, hvor vi vil prøve at sætte ord på flere
arbejdsgrupper og hvordan vi samarbejder fremover. Medlemmerne: hvordan gør vi noget for dem
og hvordan bliver vi flere. Hvordan får vi sponsorer. Hvordan får vi foreningerne i tale og aktiveret i
processen.
•

Alle de møbler, lamper mm vi havde reserveret fra Det gamle Rådhus er nu flyttet til
kælderen i Toftebo, hvor de står trygt og godt indtil september 2018.

•

Christian fandt to noget udrangerede 20 armede lysekroner på Rådhusets loft - Bent og Annette
er i gang med at renovere dem, så de kan komme til ære og værdighed i Posthuset.

•

Vi har fået en helt ny whiteboard - Tak til Tine Optik for donationen.

Vil du gerne være med til at præge POST huset så kontakt: Jette Brinch 23708012 eller
Annelise Lemche 25485100. Eller send en mail: gillelejegamleposthus@gmail.com
Skal dine ideer med til mødet i november så inden den 12.11.17

Mange hilsner

Jette og Annelise

