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Hurra Hurra Hurra
Byggestart
I tirsdags d. 15 maj lød startskuddet for Posthusets renovering og ombygning - og vi er kommet godt fra start.
Både Tømrer, VVSer, Elektriker og Murer er lokale håndværkere. Der bliver revet vægge ned og muret op med
lynets hast. Man kan allerede nu fornemme husets nye udformning, funktionen af den gennemgående gang
med direkte adgang til de forskellige rum.bSelve ombygningen er beregnet til at være færdig i slutningen af
juni - så henstår noget Malerarbejde, Hovedrengøring, Indflytning, Indretning, Have, nedrivning af skur o.m.m.
FØLG OMBYGNINGEN PÅ
hjemmesiden www.gillelejegamleposthus.dk og facebook Det Gamle Posthus Gilleleje
Fonde Vi søger stadig fonde på fuld kraft. Pt. har vi 9 ansøgninger i spil hvorfra vi afventer svar maj/juni - og
yderligere 10 stykker i støbeskeen.
Vi har fået svar fra 7 fonde: Landsbyfællesskaber: Afslag
Real Dania Underværker har givet os 100.000 til arkitektstøtte til nytænkning. Her satser vi på ombygning af 1.
salen og det uudnyttede loft til næste år.
LAG

støtter os med 114.000 til køkkenet -

Bo With Nielsen Fonden har givet os 36.500 til køkkenet
Johannes Fog har støttet os med 25.000 til maling og materialer
Jens Bo Larsens Mindelegat har givet os 20.000 til nyt stakit
Rotary Gilleleje har givet afslag på tilskud til Mørklægningsgardiner.
Navne på mødelokalerne
Efter mange og lange forslag og snakke, blev det besluttet på den afgående bestyrelses sidste møde at
navngive de 4 kommende møde lokaler således:
Stue Etagen: Store Sal: Flygel Stuen (Vi satser på, at vi med tiden bliver ejere af et flygel)
Lille Sal: Havestuen 1. Sal: Balkonværelset og Frimærket
Kommende brugere Der har været åbent for bookning af lokaler siden april, indtil videre er det lykkedes at
finde plads til alle - og alle ansøgere har fået det de ønskede. Lige nu kan man booke sig ind direkte - se
www.detgamleposthusgilleleje.dk under Booking af Lokaler - senere kommer bookningen til at foregå i
kommunalt regi - men det er foreningen Gilleleje Gamle Posthus, der skal godkende hver enkelt booking.
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Kommende arrangementer
Huset åbner Lørdag den 1. september

Kulturnat i Gilleleje den 15. september
Foreningerne starter den 2. september med Cafe Classic
Gilleleje Kalender
Gilleleje Gamle Posthus er gået ind i et samarbejde med byens øvrige kulturudbydere. Vi har i første omgang
oprettet en fælles kalender, for at koordinere tilbuddene i Gilleleje.
Bestyrelsen
Den nye bestyrelse er kommet godt fra start. Der er meget der skal tages stilling til, så vi holder møder hver 14.
dag for at koordinere processen.
Medlemmer
Vi er dags dato 200 betalende medlemmer.
Frivilligt Arbejde
I de sidste par måneder har der været mulighed for lægge frivilligt arbejde på posthuset mandage fra kl 10-13.
Vi kunne sagtens være flere og har nok ikke været så gode til at formidle dette budskab.
Lofterne et taget ned. Alt gammelt el et taget ned. Tapet på 1.sal er næsten nede. Vi er i gang med haven.
Køkkenet er revet ned og postboksen fjernet.
I løbet af sommeren vil vi præsentere nogle mere konkrete projekter, såsom nedrivning, bortkørsel, maling af
vægge. Vi får brug for alle hænder i juli/ august måned.
Ny data lov træder i kraft den 25.MAJ.
Foreningen har følgende oplysninger på alle medlemmer: navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, samt
betalingsdato. Medlemslisten er i et Excel ark, som opbevares elektronisk hos Formand, kasser og sekretær.
Udsendelse af fællesmail foregår som bcc.
I arbejdsgrupperne har alle deltagere i grupperne en liste over de øvrige medlemmer af gruppen. Disse lister
opbevares dels hos medlemmerne af arbejdsgrupperne og dels hos formanden.
Ønsker du fremover ikke at vi skal kontakte dig på mail, bedes du svare på denne mail.
Du vil således ikke modtage nyhedsbreve og andre henvendelser fra foreningen fremove
Vi er glade, stolte og lettede over, at vi er nået så langt og kan se frem til at ombygningen af Posthuset
munder ud i et velfungerende Folkehus.

