
     PARAPLYENS VENNER 

En forening for dig 
der vil støtte udvikling af Paraplyens aktiviteter. 

Velkommen som medlem af Paraplyens Venner. 
Paraplyens Venner er stiftet med det formål at støtte økonomisk op om Paraplyens aktiviteter.  

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 med Ebbe Vitt Jensen som formand.  
Ebbe informerer gerne om støtteforeningens formål og arbejde  

(mobil: 25 21 70 46 eller e-mail: ebbevitt@gmail.com).  
Angående vedtægter, se Paraplyens hjemmeside, Paraplyens Venner.                                          

 
      Støtteforeningen Paraplyens Venner. Jernbanegade 2 A, 3300 Frederiksværk 

    Bankforbindelse: Nordea Bank Reg.nr. 2580 Konto nr. 0727-645-527  

Lidt fakta om støtteforeningen Paraplyens Venner og 
aktivitetshuset Paraplyen. 

Støtteforeningen blev dannet den 7. maj 2014.  
Februar 2017 havde vi omkring 240 medlemmer, men vi skulle gerne 
blive mange flere. 
 
Ønsker til nye aktiviteter og forbedringer i Paraplyen ligger nogle gan-
ge uden for husets økonomiske formåen. Her kan vi hjælpe! 
 
Som støtteforening kan vi søge private fonde m.fl. om midler, der på 
forskellig vis kan understøtte og udvikle aktiviteter, der året rundt er 
med til at glæde og engagere Paraplyens mere end 2000 medlemmer.  
 
Vi vil gerne have endnu flere medlemmer, da det er med til at give vo-
re ansøgninger vægt og troværdighed.  
 
Som medlem i støtteforeningen bidrager du hertil !                                                                                       
 
——————————————————————————————— 

Med dig som medlem ser vi også frem til at høre om gode ideer og for-
slag til nye aktiviteter og forbedringer i huset. 
 
I samarbejde med Paraplyens ledelse og brugerbestyrelse vil støttefor-
eningen prioritere alle indkomne forslag, og i første omgang søge fon-
de m.fl. om midler til at gennemføre de højst prioriterede.  
 
Har du og din aktivitetsgruppe et forslag om støtte til en aktivitet, kan 
du hente et meget enkeltansøgningsskema i husets reception eller på 
husets hjemmeside.  

      ——————————————————————————— 
 
Din indmeldelse sker via omstående tegningsblanket. Kontingentet er 
fastsat til 50 kr. pr. år, og går til foreningens driftsudgifter til papirva-

rer og støtte til projekter, der har et beskedent økonomisk omfang. 

Har du spørgsmål  vedr. indmeldelse eller kontingentbetaling kan du kontakte vores kas-

     PARAPLYENS VENNER 

En forening for dig 
der vil støtte udvikling af Paraplyens aktiviteter. 

Synes du også, at aktivitetshuset Paraplyen er alle tiders sted - men at 
der ind i mellem mangler noget i huset, som ville gøre det til et endnu 
bedre sted. 

Så skal du blive medlem af støtteforeningen Paraplyens Venner! 

Vi har mulighed for at søge midler i private fonde til nye aktiviteter, 
forbedringer, foredrag og kurser, men det kræver din støtte. 

I perioden 2014-17 har vi skaffet midler til nye møbler, et nyt lydan-
læg, nyt værktøj og flere foredrag og kurser for mere end 400.000 kr.! 

mailto:ebbevitt@gmail.com


Sådan bliver du medlem: 

Indmeldelsesblanket på næste side udfyldes og afleveres i receptionen. 

Blanketten kan også udskrives fra Paraplyens hjemmeside.   

(www.aktivitetshuset.halsnaes.dk) 

Kort efter bliver du kontaktet enten via mail eller telefon af forenin-

gens kasserer, som oplyser dig om dit medlemsnummer i støttefor-

eningen og aftale nærmere om den form for betaling af kontingent, du 

måtte ønske.  

      Kontingentet er 50 kr. årligt. 

 

Net-bank er det bedste for os – også af hensyn til de følgende års 

kontingent-indbetalinger.  
Vores bankkonto i Nordea er Reg.nr: 2580, Kontonr: 0727-645-527.    

Husk, at det medlemsnummer i støtteforeningen, du har fået oplyst af 

os, skal anføres i rubrikken ”Tekst til beløbsmodtager” i netbank-

oplysningerne.  

 

Kontant betaling kan ske ved, at du lægger pengene sammen med din indmel-

delsesblanket i en kuvert, som du får i receptionen, og afleverer der.  

Husk din kvittering for din kontante betaling. 

Har du forslag til, hvad støtteforenin-

gen Paraplyens Venner kunne gøre, 

så læs her: 

Har du et forslag om støtte til en aktivitet eller en 

forbedring i huset, kan du hente et meget enkelt 

ansøgningsskema i husets reception eller på hu-

sets hjemmeside, (www.aktivitetshuset.halsnaes.dk) 

 

Aflevér din ansøgning til brugerbestyrelsesmedlem, Henrik Jerger,

(hjerger@post.tele.dk) eller i Paraplyens reception.  

 

Du kan også vælge at kontakte foreningens formand, Ebbe Vitt Jensen, 

for at snakke med ham om din ide eller dit forslag.  

Du behøver ikke have et færdigt forslag klar, det kan vi finde ud af at 

formulere i samtalens løb. 

( Mobil: 25 21 70 46 eller mail: ebbevitt@gmail.com). 

      INDMELDELSE I PARAPLYENS VENNER 

 

Dit medlemsnummer i foreningen udfyldes af os: 
  

Navn   

Adresse   

Postnr.   By   

Fødselsdag        /       - 19_ _   

Fastnet   Mobil   

E-mail   

(Evt. donati-
on) 

Kr. ___________ Støtteforeningens bankkonto: 
Nordea 3300 Frederiksværk 
Reg.nr. :  2580 
Kont.nr.: 0727-645-527 Medlemskab 

oprettet 
  Den         /       - 20_ _ 

  
Den udfyldte indmeldelsesblanket afleveres i Paraplyens reception. 
Derefter kontakter foreningens kasserer dig vedr. dit medlemsnum-
mer i støtteforeningen og din indbetaling af kontingent. Betaling kan 
ske enten via Net-bank eller kontant. Net-bank er bedst for os.  
Hvis du gerne vil betale kontant straks ved indmeldelsen, lægger du 
penge og indmeldelsesblanket til os i en kuvert, du får i receptionen. 

-------------------------------------------------------------------------  
Din kvittering, hvis du betaler kontant ved indmeldelsen. 
 
Navn: __________________________________________________ 
 
har den ____/_____ - 20     indbetalt kontingent på kr. 50,- for  
 
år: __________                             (Evt. donation kr. __________) 
 
                   Modtaget af bestyrelsesmedlem/receptionist 
  
                    ___________________________________ 
                                          Underskrift 
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