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Kære politikere i Kultur & Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget. Kære Lars Hørdum, Kultur
og Fritidschef.
Hvidovre Vinterbadere er meget tæt på vores mål med at etablere egne faciliteter i form af en saunabåd
i Kalveboderne. Vedhæftet er det informationsbrev jeg sendte rundt før sommerferien. Kort fortalt har
vi igangsat arbejde for 821.000 og vores leverandører bygger fra 1. september. Men vi har ikke
igangsat mere, end vi forventer at kunne betale regninger for når byggeriet står klar. Således har vi
ikke el, saunabænk, maling, ventilation med videre. Vores budget er ligeledes vedhæftet.
Vi har desværre fået afslag på vores ansøgning hos A.P Møller Fonden, men har yderligere ansøgt 5.
juni fonden (100.000) Jubilæumsfonden (100.000) Vi vurderer, at vi efterhånden har afsøgt vores
muligheder for yderligere fondsmidler til projektet, hvorfor vi håber på jeres økonomiske støtte.
Konkret vil vi ansøge om et 10 årigt rentefrit lån på op til 450.000 kroner.
Vi vil fortsætte arbejdet med private indskudsbeviser og donationer, såvel som fonde og forsøge at
minimere låneoptaget. Vi har på vores ekstraordinære generalforsamling den 1. august 2017 fået
medlemmernes mandat til at optage et lån.
Vi håber at vi får endnu en håndsrækning i form af et lån på gunstige vilkår, idet vi vurderer, at vi ikke
har økonomi til et lån hos et pengeinstitut.
Vores projekt er drevet af frivillige kræfter og udviklingen går til tider stærkt. Derfor er vi nu blevet
klogere på elforsyningen. Vi arbejder ud fra, at vi ikke skal påtage os anlægget af en ny forsyning til et
nyt kabelskab på sydmolen, men kan "nøjes" med at betale et etableringsbidrag til foryningsselskabet,
der så vil anvise hvor installatøren skal tilslutte vores stikledning. I vores oplæg er der derfor ikke tale
om en anlægsudgift som omtalt i informationsbrevet, men en etableringsafgift til forsyningsselskabet.
Lars Hørdum, Kultur og Fritidschef vil efter aftale bringe sagen videre gennem de politiske udvalg.

Vi står naturligvis til rådighed for eventuelle spørgsmål
Med Venlig Hilsen Bestyrelsen Hvidovre Vinterbadere.
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