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Postnyt forår 2019

Nye brugere i Posthuset
SOS Børnebyerne.
Nordsjællands amatørarkæologisk forening.
Lokalrådet i Gilleleje
Sokrates filosofiske cafe.
Cyklistforbundet, Gribskov Afdeling.
Enhedslisten
Grundejerforeningerne Engen, Dyremosen og Munkerup.

Åbne grupper
Posthusmalerne er en nystartet gruppe, der mødes hver torsdag kl. 17-21. Vi maler sammen og har hver
vores ting med. Det er ikke undervisning men kreativt og givende.
Åbne arrangementer
Vibekes hyggestue. Torsdag den 28 marts
Alternaturligvis Café aften Mandag 1 april kl. 19-22. Foredrag om AURA
Museumsforeningen Foredrag d. 9 april kl 19 “Udgravninger i Blistrup”
Hjertestarter kursus v. Nordkystens Livredningstjeneste
Torsdag d. 2 maj kl.17-20 samt Torsdag d. 19 september 17-20.
Tilmelding nødvendigt!!!

Kunstudstillinger
Vi har nedsat en udstillingsgruppe, der er ved at få sat skinner op på væggene så huset er klar til
sommerens udstillinger. (Plakat vedlagt). Ud over udstillinger i juni, juli og august, vil vi lave vinter
udstillinger, hvor man kan udstille for en måned ad gangen fra september til 1.juni. Pengene til
galleriskinnerne kommer fra Mugge P.’s auktion på kulturnatten. Stor tak til Mugge P., Anette Fejsø, Pia
og Bjarne Svendsen.
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Hjemmesiden opdateres jævnligt, så her kan du finde oplysninger om huset samt hvad der er af diverse
arrangementer.

Hvad går Kontingentet til
I driftsaftalen med kommunen er vi forpligtet til at give 10.000 kr om året til driftsomkostninger: El,
Vand, Rengøring, Varmeforbrug m.m.
Alle udgifter ud over dette afholdes af foreningen: inventar og nyanskaffelser, forsikringer,
vedligeholdelse og renovering af det gamle hus indvendigt, renovation, dagligt forbrug af fx. kaffefiltre og
sæbe, it udstyr, kontorhold, kaffe og småkager til arbejdshold og møder m.m.

Arbejdsdage
Vi mangler hænder i arbejdsgruppen. Kom et par timer og vær sammen i et hyggeligt og afslappende
team. Der er opgaver til alle. Vi er der Mandage i ulige uger fra kl 10-14.

Kommende projekter
Underværker har doneret 100.000 til Posthuset til et samarbejde med en arkitekt om yderligere
forandringer af huset.
Vi er så småt i gang med at ordne forhaven. Vi har fået 20.000 til hegn af Jens Bo Larsen fonden.

Nye tiltag kan blive:
Spis sammen, Lav mad sammen, Kun for mænd, Legestue, Børneloppemarked, Brætspils dag/aften,
Værkstedsgruppe, Petanque spil, og der er plads til flere nye ideer.
Temadag
Bestyrelsen har holdt temadag med fokus på hvad vi fremover skal bruge posthuset til. Disse ideer vil vi
gerne diskutere med medlemmerne på generalforsamlingen.

Generalforsamling
Sæt et stort X i kalenderen Torsdag den 4.april fra 19-21. Indkaldelse kommer senere.

