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Nyhedsbrev oktober 2017
Økonomiudvalget har haft Det Gamle Posthus til 2. behandling og endelig godkendt drift aftalen.
HURRAH det vil sige at Gilleleje nye samlingssted ”Det Gamle Posthus” bliver en realitet.
Vi har også denne måned fået flere nye medlemmer og rigtig velkommen til alle jer.
Vi har nu:
Mailadresse: gillelejegamleposthus@gmail.com
MobilePay : 38729 (ja - der skal kun være 5 bogstaver, det er ikke tlf.nr., men erhvervs nr.)
Facebook: Det gamle Posthus Gilleleje
I forbindelse med den stiftende generalforsamling d. 19 juni, blev der oprettet diverse ad Hoc
grupper. Bl.a.:
Dialoggruppen med kommunen.
Der har hele vejen igennem været et utrolig godt samarbejde med administrationen i Gribskov
kommune. Vi fortsætter den gode dialog i flere grupper indtil Posthuset står færdig til brug.
Alle politikere er meget positive og er enedes om at godkende Posthuset som samlingssted i
Gilleleje.
Driftaftalen er forhandlet på plads med administrationen. Den endelige driftaftale blev 2.
behandlet d. 2 oktober og endelig godkendt.
En stor tak til Hans og Kirsten Lindegaard for deres indsats.
Resultatet er: Kommunen beholder Posthuset, som udlånes til foreningen Gilleleje Gamle
Posthus i en periode på 15 år, hvorefter driftaftalen tages op til fornyet forhandling.
Foreningen skal stå for kontrollen af husets brug, godkendelse af bookninger af lokaler,
driftsomkostninger el, vand, varme, indvendig vedligeholdelse af huset, samt vedligeholdelse af
ude arealerne. Til dette får foreningen 150.000 kr. om året. Kommunen står for den udvendige
vedligeholdelse etc. I sommermånederne får livredderne kontor i bygningen, og de kommer
med 20.000 kr. Alt i alt skulle dette kunne drive huset, som et godt samlingssted i Gilleleje.
Pr gruppen har haft travlt i denne måned. Postkort, facebookside, logo og udstilling hos Choff
Living på Vesterbrogade.
Vi deltog på Store legedag i Hallen. Det var dejligt at se så mange babyer, børn og unge. Tak til
Carsten - Nordkystens Trykkeri - for Postkort til den lejlighed.
Vindue til en forening : Vi har deltaget i Vindue til en Forening i Frivillighedsugen. Hvor vores
plakater, arkitekttegninger samt teksten Fra Gillelejes Gamle Posthus...
Til Gillelejes nye
samlingssted.... har prydet et af Choff Designs udstillingsvinduer. (Læs skriveriet på vores
Facebook side.) Udstillingen fortsætter til midt oktober. Og super tak til Choff for det.
Logo En stor tak til Lars Julsgaard Thomsen, som har laver foreningens flotte logo.
Facebook Vores facebookside ”Det gamle posthus-Gilleleje” er også gået i luften så: del -del del - alt det I kan. Pia Fill Christensen har oprettet siden og står for den. Kæmpe tak til Pia.
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Fondsgruppen
Fondsgruppen har haft travlt med møder med kommunens nye fundraiser for at finde egnede
fonde. Vi arbejder også her tæt sammen med administrationen. Vi har flere fonde i kikkerten og
tankerne og skriverierne er så småt ved at tage form. Her vil vi bruge mange kræfter i oktober
måned.
Randi Annikki Mortensen er den super skarpe pen, både til fondsansøgningerne samt diverse
skriverier.
Allersidst en tak til Hi-fi klubben, der har doneret 500 kr. til foreningen. Stort gjort.
Sidder der nogen og gerne vil være med, så kontakt
Annelise L. og Jette:
gillelejegamleposthus@gmail.com
Kender du nogen, der er medlem af foreningen, men ikke modtager nyhedsbreve fra os, så bed
dem sende en mail til os. Det kan skyldes at vi har forkert adresse, vi får flere mails retur.

