
Tag godt imod 
vore indsamlere

Nu starter indsamlingen til fordel 
for udvidelsen af Hald Ege Idrætscenter

– Et naturligt samlingspunkt

DU kan også 
være med til at gøre 

Hald Ege Idrætscenter 
endnu mere attraktiv 
- Til gavn for ALLE! 

-  Vi glæder os til at se dig!

Se mere på 
Haldegeidrætscenter.dk



Bidrag med mere 
end 1.000 kr. og få dit 

navn nævnt på 
hallens støttetavle

Du får besøg af indsamlerne i 
perioden 1. – 28. september 2014
Men DU må faktisk gerne tyvstarte…
Da vi har over 1000 husstande, som skal have et besøg i løbet af de 4 uger 
indsamlingen varer, har vi besluttet os for at tyvstarte indsamlingen så 
vi minimerer hustandsbesøgene. 

Mandag d. 1. september sidder der i tidsrummet 19.00 – 20.00 
indsamlere i hallen. Ved du allerede nu, at du vil bidrage til 
projektet – opfordrer vi dig til at kigge forbi hallen og aflevere 
din udfyldte tilsagnserklæring. 
Så hjælper du os meget med hele indsamlingsprocessen!

Ønsker du fuld anonymitet?
Tilsagnserklæringerne behandles af projektgruppen bag Hald Ege Idrætscenter og det vil kun være 
det samlede indsamlingsbeløb for projektet, som bliver offentliggjort. Ønsker du 100 % anonymitet 
omkring dit eget bidrag, kan du aflevere tilsagnserklæringen i vedlagte kuvert og sætte et kryds i 
boksen ”anonym”. Alle disse tilsagn modtages og registreres af Hald Ege Idrætscenters eksterne 
revisor. Revisionsfirmaet Revicon, Viborg A/S, som dermed er de eneste, der kender de anonyme 
bidrag.

Kuverten med tilsagnserklæring 
kan afleveres på flere måder
-  I Hald Ege Idrætscenter mandag d. 1. september i tidsrummet kl. 19.00 - 20.00

- I Hald Ege Idrætscenters postkasse 

-  Afleveres til den frivillige indsamler, som kommer og ringer på din dør

-  Hent tilsagnserklæringen elektronisk på haldegeidrætscenter.dk – print erklæring 
 og udfyld den. Skannes derefter ind og sendes til bondethomas@ymail.com



Hvornår skal pengene indbetales
Pengene skal indbetales senest d. 1. oktober 2014, men gerne allerede når du har 
besluttet dig for at give et bidrag.  

Pengene kan indbetales på tre måder:
- Indbetaling via DGI’s gavefond www.dgi.dk/gaver. 
 Du finder linket på haldegeidrætscenter.dk eller på tilsagnserklæringen. 

- Pengene kan overføres til Hald Ege Idrætscenters bankkonto. Ved overførsel skal du angive dit  
 fulde navn. Se kontonummer på haldegeidrætscenter.dk eller på tilsagnserklæringen.

-  Kontant bidrag til indsamlere som kommer til din dør eller til ”tyvstart” i hallen 
 mandag d. 1. september kl. 19.00. Du modtager kvittering for beløbet.

Kan man opnå skattefradrag?
Ja, hvis du indbetaler via DGI’s gavefond – www.dgi.dk/gaver. Ved betaling oplyser du cpr.nr. som 
udelukkende anvendes til at videregive oplysninger om dit bidrag til Skat. 
 

Er vi nu sikre på, at vi får en ny hal?
Det nuværende hal-projekt er betinget af, at vi indsamler ca. 1.000.000 kr. i en husstandsind-
samling og 1.000.000 kr. via erhvervssponsorater og fonde. Under alle omstændigheder bliver 
halprojektet gennemført, men projektets omfang og udbud af faciliteter vil bl.a. være afhængig af 
indsamlingsbeløbet – så JA, vi får en ny hal, men det afhænger også af dig!
Det samlede projekt er på ca. 25 millioner kr. og vi har allerede tilsagn om tilskud fra Viborg 
kommune på 10 millioner kr. 
Den resterende finansiering foregår ved ansøgning om støtte fra lokal- & Anlægsfonden og opta-
gelse af  finansiering via kreditforening. 
 

Hvad skal DU med en hal?
Måske dyrker du ikke sport, og kommer ikke regelmæssigt i 
Hald Ege Idrætscenter – hvorfor så støtte projektet?

Fordi Hald Ege Idrætscenter bliver meget mere end et sted, hvor man 
dyrker sport. Hallen bliver et nyt naturligt samlingssted, som kan 
skabe grobund for nye aktiviteter og plads til afholdelse af kulturelle 
arrangementer.

Hallen bliver et nyt ”værested” hvor man kan komme og se på
- opholde sig som tilskuer, nyde en kop kaffe eller lidt mad – måske få lyst
til at deltage i aktiviteterne i hallen eller motionscentret. 
Alle er velkomne.

Hallen vil skabe mulighed for et bredt udbud af ældreaktiviteter – indenfor kultur, 
samvær og motion.      

Måske har du børn eller børnebørn i skolen, som med udvidelsen får fantastiske rammer for fysisk 
udfoldelse og et socialt samlingssted. Et fysisk aktivt liv som barn giver gode idrætsvaner og heraf 
et sundere liv som voksen. 

Der er mange 
gode grunde til at 

støtte Hald Ege idrætscenter

– så giv et bidrag 

– sammen 
kan vi mere



Fremtidens 
idrætsbyggeri indeholder

Multianvendeligt, mødested, 
sundhed, selvorganiseret 

idræt, leg

Tag godt imod vore indsamlere
Vi har en stor gruppe af frivillige indsamlere, som gør et stort stykke arbejde for, at hallen skal blive 
en realitet. Tag godt imod dem, når de kommer og banker på jeres dør – uanset om I har tænkt jer 
at støtte projektet.

Har du spørgsmål, som du ikke fik besvaret i denne folder, er du velkommen til at kontakte 
Thomas Bonde på bondethomas@ymail.com eller tlf. 87 52 90 52.

Med venlig hilsen
Hald Ege Idrætscenters bestyrelse & projektgruppen

Hallen vil skabe 
optimale forhold for:
HÅNDBOLD, FODBOLD, BADMINTON, 
BORDTENNIS, ZUMBA, KARATE, 
GYMNASTIK, ÆLDREMOTION, 
MOTIONSCENTER, KØRESTOLS 
BASKETBALL, MOUNTAINBIKE, LØB, 
SPINNING, KØRESTOLSRUGBY, 
IDRÆT PÅ TVÆRS, SOCIALT SAMVÆR, 
CAFE MILJØ, FOREDRAG, LEKTIECAFE,
FORENINGSLIV, STÆVNER, DANS, 
KULTURARRANGEMENTER, 
MØDEAKTIVITET, KURSER, 
VANDRETURER.
Listen er lang men der er plads til 
mere – også DINE ideer.

Hvad er ”gevinsten” 
ved at yde et bidrag?
- Centeret bliver en ”nøglehal” 
 – det vil sige, at du kan bruge 
 hallen, når Du har tid. I princippet 
 er den aldrig lukket.

- Centeret giver langt bedre 
 forhold for idrætsforeninger, 
 skolen, SFO, og andre 
 institutioner, når det gælder 
 fysisk udfoldelse.

- Centeret vil skabe fantastiske 
 muligheder for et bredt udbud 
 af ældreaktiviteter. 

- Centerets mulighed for mange nye 
 aktiviteter giver plads til at familien kan tage   
 af sted sammen og alligevel dyrke individuel  
 sportsaktiviteter på samme tid. 

- Centeret vil kunne tiltrække flere stævner   
 og mere aktivitet.

- Centeret vil øge tiltrækningen af tilflyttere. 

- Centeret bliver et mødested for alle, unge   
 som gamle – på tværs af generationerne ude og inde!


