
STØTTEFORENING

Alletiders Støtteforening, som var for-
eningen bag den store indsamling i for-
bindelse med moderniseringen og udvi-
delsen, lever stadig. 

250 husstande indbetaler stadig
Disse penge ønsker vi at bruge som ”startkapital”, 
så vi også fremover kan tillade os at sætte nye 
tiltag i gang. Det kan være forbedringer, udsmyk-
ning af lokaler eller yderligere moderniseringer 
– men også som økonomisk buffer i forbindelse 
med forskellige typer af events, hvor der kan 
være behov for én eller anden form for økono-
misk sikkerhedsnet.

Betaler du IKKE hver måned i dag, men øn-
sker at bidrage med et beløb hver måned til  
Hall´ns udvikling, skal du sende en mail til 
klaus@halln.dk. Så sender vi efterfølgende 
de nødvendige informationer til dig, så vi kan 
få aktiveret dine indbetalinger. Alle størrelser  
beløb modtages med glæde.

Men hvis du fortsat synes, du kan undvære pen-
gene, skal du blot give din bank besked om at 
fortsætte indbetalingerne til Alletiders Støtte-
forening som hidtil. Beløbets størrelse bestem-
mer du helt selv. 

Din husstand kan støtte økonomisk

Hvis du har bidraget til Alletiders 
Støtteforening månedsvis, er 

dine forpligtelser afsluttet i de 
første måneder af 2021. 

Obs!
Donér et lille beløb hver måned.
Pengene vil ikke indgå i Hall’ns drift, men udeluk-
kende blive brugt til aktiviteter og forbedringer 
i Hall´n! Altså projekter, som vi ikke kan løfte via 
bloktilskuddet alene. Og skal vi have yderligere 
kommunal opbakning, er det afgørende, at vi selv 
har noget at komme med! 

Under alle omstændigheder: Tak for dit bidrag – 
vi håber du og din familie benytter jer flittigt af 
Hall’n og dens faciliteter!

Vi tog springet - og det lykkedes!
Men der kommer mere...
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