
Kontingent for Sandbjerghus 1/7-2022 – 30/6-2023 

Bestyrelsen er på vej rundt med girokort til opkrævning af medlemskab af Sandbjerghus. 

Hvorfor skal man være medlem af Sandbjerghus: 

Udover de fordele, som du kan se i vedlagte kopi, støtter du forsamlingshuset. Din støtte betyder, at byen 

har et samlingssted med lokaler, der kan anvendes til fester og til andre arrangementer, såsom møder og 

fastelavn for byens børn. 

Som medlem kan du også deltage i generalforsamlingen og har stemme ret.  

Forsamlingshuset har derudover ansvaret for hjertestarteren, der hænger på huset. Den har været i brug 6 

gange!  Så for byens borgere er det vigtigt, at den er der, er opdateret og altid virker. Den nuværende er 

dog desværre ved at være forældet, og der kan derfor ikke anskaffes elektroder og batteri.  Bestyrelsen har 

derfor indkøb en ny. Som nu findes ved Sandbjerghus. 

 

Bestyrelsen håber, at du vil støtte huset med et medlemskab.  

Hvis du har gode ideer eller vil støtte huset med praktisk hjælp, er du velkommen til at kontakte en fra 

bestyrelsen: 

Ole Brandt  21697443 

Gert True  30585540 

Lotte Skøtt 53194194 

Steffen Brandt 21196736 

Britta Jensen     28387797 

Jan Fredslund 23311097 

Claus Bjerregaard  21247746 
 

Yderligere informationer om Sandbjerghus findes på www.sandbjerghus.dk  

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer 

http://www.sandbjerghus.dk/


Til borgere i Søvind og omegn 
 
 

    
 
                                        
 
Kontingent for Sandbjerghus 1/7-2022 – 30/6-2023  
 

Hermed afleveres girokort som kan indbetales for at blive registreret som medlem af SANDBJERGHUS for en 1-årig 

periode. Beløbet for medlemskab er kr. 300,00 pr. husstand og kr. 150,00 for enlige. 

Som medlem af SANDBJERHUS opnår du følgende fordele: 

  10% rabat ved leje af huset 

  50% rabat på depositum 

  Ved særlige lejligheder kan du få opstillet en flagalle i byen 

Som medlem er du også med til at sikre, at vi fremover har et fælles samlingssted for Søvinds borgere. I den 

forbindelse ser vi meget gerne, at du betaler medlemskontingentet inden den 1. juli 2022 

Du er også meget velkommen til at støtte huset med mere/mindre end de 300/150 kr.  

 

Vi har i år særlig brug for din støtte på grund af nedlukningen vedrørende Covid-19 de sidste år. 

Hvis du er interesseret i at leje SANDBJERGHUS kan du ringe til udlejer Joan F. Christensen på  

telefon 30688560. Du kan læse mere om SANDBJERGHUS på vores hjemmeside: www.sandbjerghus.dk. 

Priserne for leje er: 

  Normalpris Medlemspris 

Den lille sal 1.700 kr. 1.530 kr. 

Den store sal 2.200 kr. 1.980 kr. 

Hele huset 3.000 kr. 2.700 kr. 

Leje pr. ekstra dag (før/efter) 400 kr. 400 kr. 

Depositum 1.500 kr. 750 kr. 

Flagalle  500 kr. 

Betaling af medlems kontingent 

Det er muligt at indbetale via bank eller giro.  

Skriv navn og adresse i beskrivelse ved indbetaling for at vi kan finde korrekt medlem. 

Arbejdernes Landsbank: 5376-0503109   

Giro:  type +73 og kreditornr. 85453394 (+73<   +85453394<) 

Det er også muligt at kontakte bestyrelsen på tlf. 21697443 hvis ovennævnte betalingsmåde ikke ønskes.  

Husk nu at betale inden den 1. juli 2022. 

http://www.sandbjerghus.dk/

