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VOKSLEV FORSAMLINGSHUS – 2005

Borgerforeningen ønsker

I Vokslev Forsamlingshus har vi gennem de seneste år været
optaget af, hvordan man kunne gøre dette mere end hundredårige sted til en endnu mere attraktiv ramme om byens kulturelle aktiviteter og private begivenheder. Fra de mange brugere af huset har vi fået at vide, at hvis vi endelig skulle ændre
noget omkring Forsamlingshuset, så måtte vi gerne gøre specielt køkkenet mere egnet til at fungere her i det nye årtusinde. Husets bestyrelse har været enige i, at specielt husets køkken trængte til en gevaldig renovering for fortsat at kunne
fremstå som en attraktiv ramme omkring de mange forskelligartede arrangementer.

FORSAMLINGSHUSET
et STORT TILLYKKE med
OM– og TILBYGNINGEN

Bestyrelsen har med stort engagement kastet sig ud i planlægningen, og vores projekt med renovering af køkkenet er
nu gennemført. Der er tale om en investering i fremtiden,
som vi håber, at husets brugere vil tage godt imod. Bestyrelsen har optaget et lån i Vokslev Sparekasse på nogle fornuftige
lånevilkår. Bestyrelsen har også ansøgt en række lokale fonde
om tilskud til renoveringen samt indkøb af forskelligt nyt
inventar og udstyr til køkkenet og huset i øvrigt. Og vore
ansøgninger er blevet godt modtaget hos fire af de fem steder
vi søgte. Vi har derfor al mulig grund til sige en meget stor og
varm tak til BG Bank, Sparekassen Himmerland, Spar Nord
samt LINK. Uden deres opbakning i form af økonomiske tilskud havde vi ikke nået vort mål med renoveringen.

Nibe Tømrer– og Snedkerforretning

TØMRER-NISS
TELEFON 98 35 11 68 - SKALHUSE 2

Renoveringen er blevet gennemført med en kombination af
rigtigt mange frivillige arbejdstimer samt køb af serviceydelser lokalt. Lad mig nævne nogle af de meget synlige ting, som
er det konkrete resultat af husets foryngelsesproces:
Køkkenet har fået ny gulvbelægning, og der er blevet installeret nye komfurer og ovne. En hær af nye gryder samt en ny
mikroovn er blevet indkøbt. Renoveringen af køkkenet omfatter også en helt ny tilbygning med ekstra kvadratmeter og
bedre faciliteter omkring brugen af den store opvaskemaskine
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og husets service. Alt i alt giver dette en tiltrængt forbedring af arbejdsforholdene.
Lejerne vil også kunne finde andre nye ting. Forsamlingshuset har inden for det
seneste år fået en række nye borde. Og med tilskuddet fra LINK for 2005 er det
også blevet muligt at indkøbe et stort antal nye stole.
Målet med renoveringen er en højere udlejningsfrekvens uden en stigning i prisen
for leje af huset. Det skal nemlig stadig være sådan, at de bedste og billigste rammer
om både det lille og store arrangement skal være at finde i Vokslev Forsamlingshus.
Er du ny i byen, så skal du vide, at du også kan leje diverse udstyr som porcelæn,
borde, stole mv. hvis du hellere vil have arrangementet hjemme.
Mange Vokslev borgere fornyer hvert år deres medlemskab af Vokslev Forsamlingshus. Denne økonomiske opbakning er vigtig for husets beståen. Hvis du og din
husstand ikke er medlem så bliv det. Det koster kun 100 kr. pr. husstand.
I forbindelse med afslutningen af renoveringen inviterer bestyrelsen for Vokslev
Forsamlingshus til
ÅBENT HUS lørdag den 3. september 2005 fra kl. 14 – 17.
Vi fejrer indvielsen af husets nyistandsatte køkken og den nye tilbygning. Der bydes
på lidt godt til ganen. Med arrangementet ønsker vi to ting: At sige tak til vore
sponsorer og at vise husets nye faciliteter til husets tidligere og måske kommende
brugere. Alle er velkomne til at bese de gode rammer, som Vokslev Forsamlingshus
nu kan tilbyde i forbindelse med udlejning til forskellige private, sociale og kulturelle formål.

SIDE 3
havde allerede på det tidspunkt taget kontakt med Amtet for at finde ud af, hvad
man i grunden havde tænkt sig der skulle ske.
Vi fik at vide, at hele strækningen gennem Vokslev By så først skulle underkastes
en nærmere helhedsundersøgelse. Hvis der f.eks. skulle etableres fortove eller
cykelsti i begge sider kunne nye træer jo ikke være der. Dette er heldigvis taget
af bordet igen, da man fandt ud af at forholdene ind gennem Vokslev By faktisk
var udmærket som de er.
Amtets landskabsarkitekt skal nu udarbejde en samlet beplantningsplan for hele
strækningen. Borgerforeningen har fået lov til at få tilsendt en kopi af hans forslag, og er blevet inviteret til et efterfølgende møde med Amtet inden man går i
gang med at plante. Der vil sandsynligvis blive plantet til foråret næste år.

ARRANGEMENTSLISTE

(se også dagspressen, for de sidste nye)

VOKSLEV IDRÆTSFORENING:
Fodboldstævner Vokslev Stadion:
Den 4.9.05 kl 10.00:
Microstævne årgang 1999/2000
Den 11.9.05 kl. 10.00: Puslingestævne årgang 1997/1998
Eventuelle nye spillere er velkomne til at møde op for at
"fornemme stemningen."

FORSAMLINGSHUSET:
Da de gamle flotte vejtræer væltede under stormen d. 8. januar 2005, var vi mange
der havde svært ved at acceptere dette.

I forbindelse med afslutningen af renoveringen inviterer bestyrelsen for Vokslev
Forsamlingshus til

Træerne var jo en stor del af det som kendetegnede byen. Når man fortalte folk, at
man boede i Vokslev kunne mange huske de store træer, vejen som svinger sig ned
igennem byen og kirken som ligger højt oppe over det hele.

ÅBENT HUS lørdag den 3. september 2005 fra kl. 14 – 17.

Men uanset hvor træls vi synes det var, og hvor nøgen vi pludselig synes Vokslev By
så ud, så måtte vi jo nødvendigvis acceptere, at dette nu en gang var naturens orden.
Da Nordjyllands Amt kom og ryddede op i det hele, men vi var meget spændte på
om de også plantede nye vejtræer. Der var mange meninger om de gamle træer i
Vokslev disse dage. Mange mente at træerne var fredede, og at Amtet derfor automatisk skulle plante nye tilsvarende vejtræer.
Det var træerne imidlertid ikke og Amtet plantede ikke nye træer, men vi fik da
nogle andre træer, som bare lå ned i stedet for. Autoværn i træ. Borgerforeningen

Omkring arrangementet se teksten på modsatte side.
VOKSLEV FRISKOLE:
Der er ikke modtaget materiale til arrangementslisten fra Vokslev Friskole.
MENIGHEDSRÅDET:
Der er ikke modtaget materiale til arrangementslisten fra Menighedsrådet.

