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OMMOMMM

Kom og gør din indfl ydelse gældende
Borgermøde om Kulturhus Gullestrup
Som du måske ved har bestyrelsen i Gullestruphallen de sidste mange år 
arbejdet på en tilbygning til Gullestruphallen med et multirum, der kan 
bruges til både idræt, foredrag, møder, koncerter og meget andet. Nu er 
vi så langt at kommunen har bevilget penge til byggeriet i 2019, og vi vil 
gerne præsentere projektet for borgerne i Gullestrup. Samtidig vil vi også 
gerne have input og forslag til indretning og forbedring af projektet, fra 
borgere og foreninger i Gullestrup. Det sker

Onsdag den 22. august kl. 18-21 
i hallens kantine

PROGRAM

Velkomst, ved Rick van Boeijen, formand for halbestyrelsen

Orientering om projektet, 
ved arkitekt Peter Kristiansen, Årstiderne Arkitekter

Hvad kan dette projekt komme til at betyde for Gullestrup, 
ved Didde Rovsing Knudsen, formand for Lokalrådet

Diskussion af mulige forbedringer af projektet – input fra deltagerne i mødet. 
Bo Bertelsen er ordstyrer 

Indsamling til byggeriet – hvordan kan du støtte projektet? 
Orientering ved Preben Madsen, halbestyrelsen

Afslutning, ved Rick.
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