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Kære medlemmer 

Allerførst tak for jeres støtte i løbet af året. Foreningen tæller nu 390 medlemmer og vi 
håber at runde de 500 i løbet af næste år… Mange medlemmer i foreningen er 
nødvendigt for at vi kan holde gang i Det Gamle Posthus og lægge faciliteter til nye 
tiltag.  

Årets sidste nyhedsbrev – et tilbageblik på året der gik  

Det 1.kvartal gik med planlægning, forhandlinger med Kommunen og fondsansøgninger. 
Mange beslutninger blev truffet inden vi holdt ”Åbent hus før byggestart” den 3. marts.  

I 2. kvartal gik vores gode arbejdsgrupper i gang med have og hus. Alt det vi selv 
kunne lave, inden håndværkerne gav tilbud og gik i gang med arbejdet. Det var svært 
at få enderne til at mødes økonomisk. Men til sidst kom der gang i byggeriet, i et godt 
samarbejde mellem Kommunen, arkitekten og de mange håndværkere. 

3. kvartal stod i det praktiske arbejdes tegn. Uden vores arbejdsgrupper var vi aldrig 
nået i mål. På de ugentlige byggemøder var vores deltagelse vigtig for at processen 
skred frem. Vi sælger folkeaktier. Fondspengene begynder at komme ind. Vi drejer og 
bøjer både penge og omkostninger i samarbejde med Kommunen inden indvielsen 1.9. 

4. kvartal har vist at arbejdet er lykkedes! 14 foreninger er flyttet fast ind og har taget 
ejerskab til huset. 10 andre foreninger har benyttet huset til jul, generalforsamlinger, 
foredrag og møder. Regningerne strømmer ind samtidig med at vi er ved at få huset til 
at fungere i dagligdagen med stort og småt. Nye foreninger er blomstret op, andre har 
fået flere medlemmer til deres møder. Velkommen til alle. 

Alle kan vi noget - sammen kan vi det hele. Uden jer går det ikke. Huset er et 
fælles projekt, som foreningen skal sørge for fungerer med tilskud fra Kommunen. 

Vi er slet ikke i mål endnu. I 2019 skal der males indvendigt, haven skal anlægges, Real 
Danias støtte skal bruges til at videreudvikle 1. salen, nye fonde skal søges, huset skal 
males udvendigt og vedligeholdes. Der er mange opgaver for alle, der har lyst til at 
deltage i et hyggeligt og givende fællesskab.  

Arbejdsdage: 1. gang mandag 14. januar. Vi omlægger arbejdsdagen til hver anden 
mandag i tidsrummet kl 10-14, hvor man kan arbejde et par timer, få en kop kaffe og 
en sludder eller en bid brød. Mød op – vær med i et godt fællesskab med opgaver til 
alle. 

Årets første åbne arrangement er 6.1.19 kl 14 -16 i Posthusets musikcafé.      
Se mere på hjemmesiden: www.detgamleposthusgilleleje.dk 

En kæmpe tak til alle der i årets løb har støttet os.  


