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Hej Bo
 
I forbindelse med, at  de nye lokaler ved Tinghøj Forsamlingshus blev etableret i efteråret opstod ønsket og 
behovet i lokalområdet  for en voksenklub i området. 
 Familie og Fritid har derfor dannet en undergruppe, som vi kalder MOT-sammen. 
 
Mot-sammen afholder klubvirksomhed to gange på torsdage. 
Torsdag eftermiddag fra kl. 14 til 17 mødes fortrinsvis borgere, som ikke er på arbejdsmarkedet. 
Aktiviteterne her er kortspil, hæklerier, strikketøj, bordtennis, dartspil – og ikke mindst vigtig – fælles kaffe 
kl. 15.00! På enkelte dage er der f.eks. et mindre foredrag under kaffen - eller en tur til en udstilling – f.eks. 
er det planlagt at der skal være et tilbud om at komme til center for sundhedsfremme for at se deres 
kunstudstilling.
 
Deltagerne skal  give en egenbetaling, som vi ikke helt har fastsat endeligt endnu , for at deltage i 
aktiviteterne og for kaffen. Vi har dannet en støttegruppe, som sørger  for at tilrettelægge, låse op og låse, 
lave kaffe osv.
Antallet af personer har indtil nu været på mellem 15 og 27 deltagere pr. gang.
 
Om aftenen er det fortrinsvis borgere, som er på arbejdsmarkedet, der kommer. Her er mulighed for de 
sammen aktiviteter, men der arrangeres ikke udflugter ud af huset. 
Her har antallet været på 15 og 10 deltagere.
Der har kun været åbent  i aftenklubben siden 1. januar. Der arrangeres en sangaften 28. januar for at gøre 
opmærksom på aftentilbuddet.
 
Det forventes at antallet af deltagere om aftenen vil stige efterhånden som tilbuddet bliver kendt. 
 
Familie og Fritid ønsker derfor at søge Varde Kommune om støtte til husleje, som skal erlægges til 
Forsamlingshuset for denne klubvirksomhed.
Vi har lavet et udkast til beregning efter sammen retningslinjer som for vore klub for ungemennesker. 
 
Med venlig hilsen
Anne Merete
 
 
 
Hilsen
Anne Merete Nilausen
Langhedevej 6
Tinghøj
6800 Varde
Tlf. 22333765
am-nilausen@mail.dk
www.galleritinghoj.dk
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Beregning vedr. husleje nye lokaler

antal lokaler: åbningsdage: torsdage 3 timer eftermiddag - + 2 timer aften

Stor sal

opholdsrum
2 stk. lokaler, hvor der foregår aktivitet

husleje max pr. time 124 kr. pr. lokale pr. time

Husleje pr. åbningsdag for to lokaler kr. 248,00

Husleje pr. åbningsdagi alt 5 timer kr. 1.240,00

antal åbningsdage uger 30

skøn pt. 30

Samlet husleje kr. 37.200,00

Ansøgt tilskud kr. 27.900,00

Mot-sammens egenbetaling kr. 9.300,00

Egenbetaling pr. åbningsdag kr. 310,00
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