Julbrev till alla medlemmar
Trots annorlunda tider är vi ändå halvvägs mot en ny sommarsäsong. Förhoppningsvis
med bättre förutsättningar att genomföra alla spännande aktiviteter som brukar
erbjudas i Kulturkapellet.
I styrelsen har vi diskuterat hur föreningens medlemmar ska informeras om vad som
pågår för att alla ska kunna delta i verksamheten och diskussioner rörande
Kulturkapellet. Ett årligt informationsbrev är ett sätt – här kommer det, för första
gången!
Under första halvåret 2020 kommer huset att få en ordentlig ansiktslyftning, till den
första juni är planen att fasaden ska vara helt ny, fönstren har redan renoverats.
Vi diskuterar också hur utemiljön runt Kulturkapellet kan förbättras. Kanske en
utescen/träaltan, och plantering av träd och buskar? Du är välkommen med idéer och
olika former av stöd till arbetet.
Vi har få intäkter i vår förening, så vi är helt beroende av olika typer av bidrag. Till
fönster- och fasadrenoveringen har föreningen både fått ett rejält bidrag från
Nordanstigs kommun och gåvor på nästan 70 000 kronor från hela 124 enskilda (som
kommer att uppmärksammas på en tavla i kapellet)!
Vi vill skicka ett stort tack för detta!
Gåvorna gör att vi kan sätta igång och klara renoveringen.
Detta är förstås en ovanlig, och ovanligt stor, kostnad. Varje år har vi runt
20 000 kronor i kostnader som vi inte kan påverka (VA, el osv). För att säkra
ekonomin har styrelsen diskuterat att införa en årlig medlemsavgift, men vi har valt att
inte gå den vägen.
I stället hoppas vi att många vill skaffa en ny vana: en julgåva till Kulturkapellet!
Om varje medlem skulle ge 100 kronor/år skulle det täcka merparten av våra
grundkostnader. Alla bidrag, små som större, bidrar till att en viktig mötesplats i byn
kan finnas kvar till kommande generationer!
Swish: 123 290 6311 eller Bankgiro: 463-4168. Kom ihåg att skriva ditt namn
och ”julgåva”.
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