
Godaften 

Først en kæmpe tak for et flot fremmøde i mandags. Det var fantastisk at se så mange mennesker.  

En stor tak skal også lyde til efterskolen for sponsorering af kaffe og hallen, skolens ungdomsredaktion for 

reklamer m.m. Sportigan for den hurtige service af de flotte ”spørg mig T shirts”, Brugsens personale for 

opbakning og engagement, TV syd, VAF, Egtvedposten, Dagrofa og ikke mindst kaffepigerne Malene og 

Connie       

Hermed lidt ekstra info om anparter: 

• Hvor kan blanketten afleveres? Den kan afleveres i den hvide postkasse ved brugsen på den lange 

parkeringsside. Eller sendes til mail: 6040aagaard@gmail.com 

• Hvor kan blanketter findes fysisk? De kan hentes i pizzariet, brugsen, plejecentret og på skolen ved 

skolesekretæren. 

• Hvad er fristen for indgivelse af blanketten? På søndag 

• Hvis man ikke har råd til anparter, kan man så donere? Ja da er lavet en seddel til disse også. 

• Hvor mange anparter kan man købe? Alle dem du har lyst til. 

• Hvad går pengene til? Pengene fra anparter går til køb af bygningerne som ligger i et leje mellem 

600.000-900.000 ved første estimat. De går også til renoveringen af bygningerne. Her tænkes der 

på billigere strøm, strøm generelt, maling, gulv m.m. 

• Hvis butikken ikke bliver til noget hvad sker der så med mine penge? Pengene bliver kun trukket 

hvis vi har tilslutning nok. 

• Hvis butikken laver underskud om et år hæfter jeg så får gæld eller andet? Nej du mister kun det du 

har købt anparter eller doneret for og ikke andet. 

• Kan man købe anparter selvom man ikke bor i byen? Ja alle kan købe  

• Skal købmanden som bliver ansat også betale? Ja 

• Hvornår forventer vi en ny butik er oppe at køre? Vi satser på 1.03.23 men arbejdsgruppen vil 

knokle på at få det til at lykkes før.  

• Hvornår skal vi indbetale og hvor? Der kommer info lige så snart gruppen har haft møde mandag og 

har styr på de sidste detaljer. Umiddelbart midt næste uge. 

• De erhvervsdrivende er der opbakning for dem? Ja det er der og det sætter vi stor pris på.  

• Hvem kan vi kontakte hvis vi har yderligere spørgsmål? Arbejdsgruppen generelt via vores facebook 

opslag under fanen udvalgt eller direkte til Marcus på tlf. 29245131 eller Birthe på 40515215. 


