Medlemsinfo september 2017.
Foreningen Gilleleje gamle Posthus.
Vi har siden februar været i dialog med kommunen om at kunne bruge Gilleleje Gamle Posthus
som borger / foreningshus. Og nu er det lykkedes.
Det blev i går enstemmigt besluttet, på Byrådsmødet, at Posthuset fremover, efter renovering og
ombygning skal bruges som Medborgerhus.
Vi skal nu i gang med at forhandle om en brugsaftale, som meget gerne skulle ligge færdig, så
økonomiudvalget kan behandle den på deres møde den 2.10. Først efter denne dato er huset
endelig vores, og vi kan gå i gang med at søge fonde.
Kommunen har i dag orienteres pressen med flg. :
Byrådet i Gribskov Kommune besluttede på sit møde i går, mandag, at Det gamle Posthus i
Gilleleje kan omdannes til et foreningshus.
Byrådet besluttede at:
a) Gribskov kommune opretholder ejerskabet over det gamle posthus med henblik på at stille det
til rådighed for foreningerne i Gilleleje.
b) Der bliver indgået en brugsaftale mellem kommunen og foreningerne, som tidligere anvendte
det gamle rådhus i Gilleleje.
c) At frigive de penge, der blev afsat i budgetaftalen for 2017 til genhusning af foreningerne. Det
drejer sig om i alt én million kroner, som nu bliver anvendt til istandsættelse og ombygning af
det gamle posthus.
d) At yde et årligt driftstilskud på op til kr. 150.000 til dækning af el, vand, varme m.m.
Grundlaget for den kommunale støtte tager afsæt i, at foreningerne selv skal bidrage til såvel
ombygning som drift, enten via fondsmidler, kontingenter eller frivilligt arbejde.
Hvis I vil have uddybende oplysninger eller kommentarer, kan I kontakte formanden for
foreningen Det Gamle Posthus, Jette Brinch Nielsen på telefon 23708012, borgmester Kim
Valentin (V) på telefon 72498200 og/eller centerchef Kirsten Frandsen, Gribskov kommune på
telefon 72496565
Foreningen Gilleleje Gamle Posthus:
Vi nedsatte ved den stiftende generalforsamlingen d. 19 juni 4 arbejdsgrupper:
PR gruppe, Fondsansøgninger, Dialog med kommunen og Daglig drift.
Alle grupperne mødtes den 18. august i Posthuset til en fælles orientering og individuel opstart.
Foreningen har, gennem hele sommerens skiftende kunstudstillinger, haft en liste liggende på
Posthuset, så interesserede kunne skrive sig på. Der er kommet flere medlemmer til. Velkommen
til jer alle.
Pr gruppen har lavet et postkort, med oplysninger, som blandt andet blev delt ud på
Store Legedag i Hallen. Og som i fremtiden vil være at finde på Biblioteket, Cafeer m.m.

Foreningens facebook side og logo ligger klar til brugsaftalen er på plads.
Hjemmesiden venter indtil vi starter op i huset til foråret.
Posthuset lukkes op, så interesserede foreninger kan udstille i frivillig ugen den 25 - 29
september. ”Vindue til en forening”.
VI skal i gang med at planlægge en Jubelfest lørdag den 14.oktober. Vi håber mange foreninger og
enkeltpersoner vil medvirke til, at det bliver en festlig og god dag.
Der skal laves plakater og pjecer.
Fondsansøgningsgruppen er i gang. De har fået kontakt med kommunens fundraiser og
Nordsjællands Livredningstjeneste, hvor de sammen med administrationen skal i gang med en
række møder. Hvilke fonde skal søges. Hvad skal der skrives og hvad skal der lægges ved.
Dialoggruppen med kommunen har været i gang siden februar med tiltagende intensitet i
møderne efter sommerferien. Tom Hansens flotte tegninger af indretningen og overslag over
udgifter til istandsættelse, har givet et godt grundlag for samarbejdet med kommunen.
Lokalrådets Posthusgruppes skrift, omkring hvad huset skal bruges til, har været sendt til politikere
og brugt som grundlag for dialog om benyttelsen af huset.
Gruppen skal nu i gang med at forhandle brugsaftalen hjem med kommunen.
Vi har været på det gamle Rådhus og Bibliotek, for at reservere de ting vi kan bruge fremover i
posthuset.
Daglig drift gruppen skal i gang med at dele op i forskellige grupper, nogle skal stå for
indretningen, haven, bookingen, hus regler, flytning, frivilligt arbejde, rengøring og andet der
vedrører den daglige funktion af huset.
Så der er nok at gå i gang med fremadrettet - der er brug for alle gode kræfter - så kære
medlemmer hvis I skulle have lyst og energi, er I mere end velkomne til at give en hånd med.
Mail eller ring til:
Annelise Lemche

annelise.strandlyst@gmail.com

T. 25 48 51 00

Jette Brinch

jettebrinchnielsen@gmail.com

T. 23 70 80 12

