Kære medlem
December, 2014
Bestyrelsen for Ingstrup Bogby takker hermed for den støtte og opbakning foreningen har mødt i det første år af
foreningens virke. I bestyrelsen er vi klar over betydningen af at have engagerede og entusiastiske medlemmer,
da byens mest ambitiøse projekt om at gøre byen kendt som Nordjyllands Bogby kræver massiv opbakning og
støtte. Én fælles stemme giver gennemslagskraft og respekt blandt vores samarbejdspartnere herunder de
beslutningstagere, vi i sidste ende er dybt afhængige af.
I bestyrelsen kan vi se tilbage på et år, hvor vi opnåede de mål, vi havde sat os. Eksempelvis kan fremhæves:











Stiftende generalforsamling
Officiel åbningshøjtidelighed i Ingstrup Forsamlingshus
Logo til Ingstrup Bogby
Ord på huse
Bevilling af midler fra Jammerbugt Kommune til produktion af 15 bogvogne
Opsætning af byskilte med bogbyens logo
Afholdelse af bogfestival
Bevilling af midler fra Jammerbugt Kommune til etablering af egen bogcafé
Indsamling af 33.000 bøger
Stand på ordkraft i Aalborg

Ovennævnte er alene lykkedes med hjælp fra de mange ildsjæle og frivillige, der har givet en hånd med, når der
har være brug for det.
Fremadrettet arbejder bestyrelsen nu ihærdigt på at få eget tag over hovedet – egen bogbutik med plads til de
efterhånden 33.000 bøger der er doneret til bogbyen samt et mødested med mulighed for at købe en kop kaffe og
få information om bogbyens aktiviteter. Bestyrelsen oplever en kæmpe opbakning til ideen der i første omgang
går ud på at reetablere brugsen tilbage til 1900 tallet. Brugsens bestyrelse samt andre foreninger i byen er aktivt
gået ind i projektet. Ligeledes er Jammerbugt Kommune med borgmester Mogens Gade i spidsen villige til at
afsætte ressourcer i form at støttekroner, arbejdskraft og politisk opbakning til projektet.
Næste fase bliver at erhverve ejendommen ved købmand Baggesen samt etablere et byfornyelsesprojekt
omkring torvet. Meget mere om det i året der kommer.
Alle gode kræfter er samlet – et spændende 2015 venter hvor vi endnu engang får brug for fælles fodslaw, dit
engagement , en hjælpende hånd og det gå på mod der karakteriserer de mange ildsjæle, der allerede arbejder
for den gode sag.
Tak for året der er gået – vi glæder os til det fremtidige samarbejde i håb om fortsat støtte fra dig som medlem af
Ingstrup Bogby.
Vi håber naturligvis, at du også næste år vil støtte Ingstrup Bogby. I så fald beder vi dig indbetale 100,00 kr. på
konto nr. 9210 4581880656. Husk at skrive dit navn. Det er også vigtigt, at pengene kommer i god tid før
generalforsamlingen, hvis du vil bruge din stemmeret.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Ingstrup Bogby

