Alken Mejeri
Plejer du at være medlem af Alken Mejeri?
Svar:
• Selvfølgelig: Læs videre under punkt 1.
• Nej: Læs videre under punkt 2
Punkt 1. Hvis du allerede har betalt dit kontingent, vil vi hermed gerne
takke dig for din trofasthed. Det gør det nemmere for os at lave vores
frivillige arbejde med at får Mejeriet til at fungere.
Hvis du, mod forventning, ikke skulle have fået betalt endnu, vil vi gerne
opfordre dig til at gøre det så hurtigt som muligt.
Punkt 2. Hvis du ikke er medlem, vil vi gerne invitere dig ind i fællesskabet
omkring Mejeriet. Som medlem bliver du medejer af et gammelt nedlagt
Mejeri, som er ramme om mangeartede aktiviteter i vores lille landsby.
Stedet er, siden det blev købt af byens borgere for 15 år siden, blevet
løbende renoveret og vedligeholdt ved hjælp af frivillig arbejdskraft.
Som medlem får du mulighed for at få rabat ved leje til private fester. Men
vi håber også du vil give en hånd med engang imellem ved vores halvårlige
forskønnelsesdage og arbejdsdage.
Medlemsgebyret er 100 kr. pr. voksen. Det indbetales på

Reg. Nr.: 8401 kontonr.: 1128794.
Vi opfordrer til at lave en fast overførsel hver den 1. februar. Har du
netbank er det meget enkelt, hvis ikke kan du lave en aftale i din bank om
en fast overførsel.

Tag på Mejeriet
Vi er efter 15 år løbet ind i et alvorligt problem med den gamle bygning.
Taget er utæt. Meget. Hvis der ikke bliver gjort noget hurtigt vil hele huset
gå til. Bestyrelsen har derfor fornyelse af tag som absolut første prioritet.
Når nogle foreslår bedre isolering, masseovn, etc. Har vi nikket og sagt, ja
det er gode idéer, men taget kommer først. Det positive i forhold til at få
lagt et nyt tag er, at vi næsten har betalt de gamle lån ud. Det negative er,
at der i første omgang ikke har været nogen banker, der har villet låne os
penge, fordi huset ikke har nogen formelle ejere. Det ejes af
medlemmerne, men I hæfter ikke for gæld i ejendommen.
Nu har vi dog indgået aftale om lån hos Merkur bank. Vi har derfor også
turdet bestille det tag, vi efter mange overvejelser, vurdering af forskellige
tilbud og snak med fagfolk har valgt. Et ståltag fra Decra som bliver lagt
oven på det gamle.
Til jer, som allerede sidste år fik lavet en automatisk overførsel af
kontingent, må vi derfor beklage ulejligheden med at gøre det om. Vi har
måttet skifte bank. Desuden er der kommet en kontingentforhøjelse, som
blev vedtaget på sidste års generalforsamling.
For at skaffe penge til det nye tag, har vi søgt en række fonde, men ved
endnu ikke om det giver noget. Vi vil opfordre jer der bor i Alken om at
”købe en tagplade” for at støtte etablering af nyt tag. Den koster 1000 kr.,
og vi håber de fleste voksne på den måde vil give et støttebeløb til taget.
Som husejer har det betydning for værdien i dit hus, at der er et
velfungerende beboerhus i Alken.
De bedste hilsener Bestyrelsen

