Den qamle skole.

Årsberetnino 2076.
Det er med stor alæde. ot iea nu kon aflæaoe den tredie årsberetninø for foreninoen "Den øomle

Skole'!

Ånrrs

GANG.

Ombygningen: Hele året har "Tirsdagsklubben" arbejdet solidt og trofast med
ombygningen af vor skole. - Under Kjeld Thomsens utrættelige ledelse er hver
eneste tirsdag blevet brugt.

-

Derfor kan jeg fortælle, at lederrummet er gjort færdig. - Ligeledes de to store
soverum. Egentlig havde vi planlagt 6t rum med 1-6 senge, men efter gode råd fra de
første lejere, blev vi opmærksomme på, at det ville være mere hensigtsmæssigt med

to rum med hver 8 sovepladser. - Så dette gode råd blev fulgt. Opholdsstuen med
de tilknyttede 3 soverum er ligeledes færdige. - Den lille "kantine" bagved
"vådrummene" er også færdig. - "Vådrummene", dvs. handicaptoilet og
badefaciliteterne er vi godt i gang med.
Vi råder over 31 sengepladser. 12 senge er sponsoreret af Bif, resten af lokale.
Andre private sponsorer har været på banen i 201.6. Martin Sinkjær, Vittrup og Kurt
Thomsen.
For at få en god finansiering har vi i årets løb søgt forskellige fonde og andre kasser.

- Vi har fået støtte og tilsagn fra Holstebro
Den lokale anlægsfond.

-

kommunen, Lag, Erhvervs-og Turistpulje,

Kassereren vil under aflæggelsen af regnskabet uddybe

disse forhold.

Vi har ligeledes holdt loppemarked, hvor vi solgte ud af, hvad der måtte være af
rariteter, så nu er der ikke megettilbage af "gammelt ragelse". Det blevtil ca.
10.000.

- Men vi agter at fortsætte med at sælge bøger og andet, som måtte blive

givet til foreningen, bl.a. i forbindelse med markedsdagene.
Det er med taknemmelighed at foreningen via Torveboden har modtaget ca. 25.000

kroner. Normalt tilfalder overskuddet Borger-og ldrætsforeningen, men denne har
besluttet at stØtte skolen via denne håndsrækning. Tak for det.

Med hensyn til markedsf Øring samarbejder vi med bl.a. Hallen og andre om at
udarbejde en fælles hjemmeside, således at området som helhed står så stærkt som
muligt.
Samarbejdet med Skydekælderen og Krudtuglen fungerer upåklageligt. Krudtuglen
har ønsket at reducere antallet af lejede kvadratmeter, med en efterfølgende
reducering af huslejen.- Sammen Krudtuglen afholder vi to årlige arbejdsdage. Vi
glæder os over, at vor forening på den måde kan være en del af arbejdet med at
holde liv i lokalsamfundet.
Udlejningen af skolen fungerer upåklageligt.- Kassereren vil redegØrefor priserne
for at leje faciliteterne. Men jeg kan nævne, at vi i 2016 har lejet ud til private.
mærkedage, familiefester, sportsgrupper som håndboldpiger og fodbolddrenge.

Fremtiden:
I indeværende år arbejder vi

videre med den indvendige færdiggØrelse.

det Økonomiske måde fortsætter arbejdet med at søge midler. - Og hvis det
lykkes, og hvis vi stadig har penge at gøre godt med, så har vi også ønsker om at
gøre området omkring skolen mere attraktivt , f ørst og fremmest skolegården.
På

Afslutnins.
Mange tak til vore samarbejdspartnere, en stor tak til Tirsdagsklubben og andre
frivillige, som gør det muligt for os at holde gang i vore drømme og forventninger.

er mange med til at skabe en livsduelig og aktiv forening til gavn for
alle i lokalsamfundet.
På den måde

Tak

til mine bestyrelsesmedlemmer for et konstruktivt samarbejde i det forløbne

Martin Sinkjær.

år.

