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Som I måske allerede har læst i aviserne er Corona nedlukningen meget hård ved likviditeten i 

Alhedens Idræts- og Kulturcenter. 

Vi lavede 2 nye større aktiviteter, som også krævede en del bygningsændringer og andre 

investeringer i 2019. Vi budgetterede med, at kunne afdrage det optagne lån over 3 -5 år via den 

almindelige drift. (Vi havde så desværre også i 2019 et lynnedslag, som også blev en dyr affære.) 

Vi tror dog stadig, at det er det rigtige vi gjorde, idet først Fitness Centeret kom rigtig godt i gang 

og gik, bedre end vi havde turdet håbe. Efterfølgende fik vi en opsigelse fra den 3. forpagter 

indenfor 5 år. Og gode råd var dyre. Det endte med vi selv overtog driften og ansætte en leder af 

Cafeteriet i hallens regi.  Det så også ud til, at være en rigtig god beslutning, men desværre gik der 

kun lige godt 3 måneder før Coronaen lukkede ned for indtægterne. Efter første nedlukning, hvor 

Cafeteria og Kultursalen måtte lukke ned for aktiviteterne var det ligesom nok en ny start. 

Desværre blev en hel del større arrangementer henover efteråret aflyst både i hallerne og i 

Kultursalen.  

Alt i alt har det betydet, at vi ikke har kunnet afdrage, som vi havde budgetteret med og da, der jo 

nu igen er lukket ned for indtjeningen bliver det jo desværre lige p.t. kun værre og værre. 

Dette er den korte historie om, hvorfor vi søger en hjælpende hånd. Som i kan se har vi lavet nogle 

forskellige muligheder for at man kan købe sig til en håndsrækning, som vi håber rigtig mange vil 

benytte sig af og på den måde være med til, at bidrage til, at vi kan komme godt i gang så snart 

Coronaen slipper sit tag i vort samfund og i særdeleshed i vores indtjening. 

Derfor køb en af vore Medlemspakker/Sponsorpakke nu og I er klar til, at få glæde af de goder, 

der også tilbydes straks vi ”må” åbne. 

Rent praktisk kan I indbetale Jeres evt. HÅNDSRÆKNING enten på Mobil Pay til nr. 53670   

med tekst på den ”Medlemspakke” i ønsker.                      

Eller indbetal til Bank nr. 5959 Konto nr. 5000445 med tekst, navn og tlf. nr. 

Det håndgribelige bevis, som skal bruges, som et Klippekort må vi vende tilbage til, når vi åbner og 

I kan gøre brug af de tilbud i har tilkøbt. Vi vil give nærmere besked om tid for afhentning til hver 

enkelt. (De fordele der gælder et år frem gælder naturligvis først fra første ”klip”) 

Hvis der ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til, at kontakte formand Inge-Lise Sterup på  

tlf. 2090 5839 eller mail: fts.sterup@fibermail.dk 

Vi vil glæde os til igen, at kunne byde Jer velkommen til de mange aktiviteter, der foregår i 

Alhedens Idræts- og Kulturcenter. 

Vi håber på jeres støtte og forståelse 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 


