
Tak til Bjarne.  
(Bjarne vil fortælle mere om hvad der foregår i fonden lige nu om lidt) 
 
I slutningen af januar havde vi således et bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede 
bestyrelsen på ny, så den nu består af: 

● Flemming Vestergaard : Kasserer og forbindelsesofficer da han også sidder i 
fonden. 

● Sine Løkke : Kommunikation og frivilligkoordinator 
● Mads Brahe: Eventkoordinator  
● Peter Gisselmann: Næstformand 
● ...og mig selv som formand. 

 
Foreningens opgave har som sådan ændret sig en smule, da fonden nu har overtaget alt 
arbejde med kommunen og med at få ført idéerne ud i virkeligheden.  
 
Støtteforeningens opgave er nu at støtte multihuset økonomisk gennem indsamlinger og 
events. Sørge for omtale, information og PR samt ikke mindst, at udpege medlemmerne i 
fondsbestyrelsen.  
Demokratiet omkring fondsbestyrelsen går således gennem Støtteforeningen, men 
generalforsamlingen som øverste myndighed.  
 
...og hvad har vi så lavet siden slutningen af januar i støtteforeningen. Vores fokus har bla. 
ligget på kommende events og som Bjarne også nævnte er vi igang med at stable en 
folkefest på benene igen… det bliver d. 16. Juni, så sæt kryds i kalenderen.  
 
Vi har en mobil Multihus-fadølsbar på vej, som bliver en bar der kan lejes til private fester 
osv. Der vil blive en workshop hvor alle der har lyst kan være med til at bygge baren og 
ellers satser vi på, at I vil støde på den første gang til Pop-up Hjortshøj. 
 
Vi har planer om et “brainstorm-event” hvor der fokuseres på hjælp og opstart af nye klubber 
og foreninger, der vil bruge Multihuset. 
 
Ud over events har der været lavet PR… artikel i “Folk i Hjortshøj” opdatering af vores 
Facebook og hjemmeside med nyheder. Det er et vigtigt arbejde i foreningen, at sørge for at 
informere medlemmerne og byens borgere om hvad der foregår. Især på dette tidspunkt, 
hvor vi alle bare går og venter på at byggeriet af Multihuset går i gang. 
 
Som det sidste skal nævnes, at der har været arbejdet med vores sponsorer. Vi har bla. fået 
en ny stor sponsoraftale på plads, med Sparekassen Kronjylland, der gerne vil deltage og 
bidrage i nogen af de arrangementer vi laver. Vi ser meget frem til det samarbejde og tror på 
at begge parter kan få en masse ud af det. 


