Uggerby, den 21. februar 2018.
Hjørring Kommune
Matchningsmidler.
Att.: Helle Lyngbak
mail: helle.lyngbak@hjoerring.dk

Vedr. ansøgning om matchningsmidler.

På vegne af Uggerby Borgerforening, skal vi hermed tillade os at ansøge om støtte på kr. 50.000,00
til nyt gulv i Borgernes Hus i Uggerby.
Borgernes Hus er det lokale samlingssted for arrangementer og kulturelle tiltag. Huset lejes ud som
forsamlingshus (ca. 40 udlejninger til blandede arrangementer årligt – et stort oplandsområde
benytter huset). Derudover bliver der afholdt foreningsarrangementer, bl.a. fastelavnsfest, foredrag i
Tversted Aftenshøjskole, udstillinger fra Husflidsskolen, Voksenfest, badminton, Nissebal m.v.
Uggerby Borgerforening er en aktiv forening, som i det daglige står for løbende vedligehold af
huset. Vi er en dynamisk bestyrelse på 7 personer, som samarbejder om at gøre en forskel for vores
lokalområde og vores samlingssted.
Trægulvet i salene er slidt op, og der skal derfor lægges nyt gulv på. Sidste gang gulvet blev lakeret,
var der ikke nok slidlag til at det kunne slibes, så derfor er tiden kommet til, at det skal udskiftes.
Vi har indhentet flere tilbud. Det billigste tilbud er på kr. 197.500,00 (det næstbilligste var på kr.
239.500,00). Vi ønsker at benytte det billigste. Tilbuddet omfatter fjernelse af det gamle gulv og
nedlægning af 220 m2 Junkers bøg harmony 22 mm lakeret parketgulv på nye strøer (identisk med
gammelt gulv.) I forbindelse med arbejdet pålægges der yderligere 145 mm ny isolering.
Vedlagt fremsendes budget over projektet. Vi kan oplyse, at vi allerede har fået bevilget kr.
50.000,00 fra ENV Fonden. Der må påregnes egenbetaling, og da vi sidste år havde et overskud på
kr. 48.000,00 tager vi en egenbetaling af foreningens midler.
Oprydning og malingsarbejde efter nedlægning af gulv, står foreningen selv for ved frivillig
arbejdskraft.
Såfremt I ønsker yderligere oplysninger, hører vi gerne fra jer.

Med venlig hilsen
Uggerby Borgerforening
v/Erik Rasmussen, kasserer
Skagen Landevej 799, Uggerby
9800 Hjørring
tlf. 20 21 22 38

Jesper Andersen, kasserer
Ravnehøjvej 26
9800 Hjørring
Tlf. 20 22 36 97

