Beretning fra HvideKilde 2019
Bygninger og byggeri
Planerne med ruinen nævnes konkret første gang i generalforsamlingsreferatet fra 2014. Indtil da
er ruinen kun nævnt som problem. Nu er ruinen ikke mere. Dagligstue og gruppe- & aktivitetsrum
er færdigt og taget i brug. Funktionerne i de nye bygninger er planlagt i samarbejde med
lejrudvalget, som sidder med brugererfaringerne.
Der ”hænger” nogle detaljer indenfor samt hele udearealet med fliser og planter. Byggeriet har
højnet standarden. Rummene er lyse og imødekommende. Dagligstuen har fået en størrelse, der
passer til lejrens øvrige faciliteter. Og så nyder vi det flotte samspil med naturen. Fliser og planter
mangler; derfor ligner det stadig en byggeplads udefra. Det arbejde forventes primært udført med
frivillig arbejdskraft; opstart omkring påske 2019. Glæd jer til at komme på HvideKilde næste
gang!
Kommunen betingede, at jordvolden blev beplantet med ’stikkende vækster’. Det forventer vi at
udføre i efteråret og græssåning her i foråret.
Det er vores stadige bøn - også fremover, at hele dette byggeri, må være med til at ære Guds navn
og bringe mennesker tættere på Jesus, også vores naboer i Kagerup.
Vi har bestræbt os på, at de ting, vi har bygget, skal være gode i forhold til den virksomhed, vi
selv udøver på lejren. Vi skal ikke bygge for at lave en god udlejningsforretning, men for at have
et sted, hvor vores egne behov kan udfyldes. Det tror vi så også kan blive et gode for vores
eksterne lejere.
Stor tak til alle jer, som har været med til at realisere planerne ved pengegaver, lån og
arbejdstimer på den ene eller anden måde.
Vi ved godt, at der i visionen var et afsnit med værelser i bygning 2. Fremtiden må vise, hvordan
vi håndterer den sag.
Økonomi, byggeriet
Vi har i 2017 og 2018 afholdt omkostninger for kr. 6.260.614. Herudover har vi omkostninger på
ca. 200.000, som afholdes her i 2019. Derudover kommer så etablering af udearealer, som vi ikke
tør gætte helt på endnu, men i omegnen af kr. 250.000 må forventes, selvom vi laver en del selv.
Halvdelen af byggeriet har vi finansieret fra egen kassebeholdning. Vi har lånt 1. mill i LM
Græsted og 2 mill. I afdelingen som begge afdrages på meget lempelige vilkår.
Vi havde fået tilsagn om flere private lån, men det blev ikke nødvendigt at trække på dem.
Regnskab 2018
Regnskabet viser et overskud på kr. 398.865 før afskrivninger og på kr., 180.045 efter
afskrivninger. (Ikke revideret). Regnskabet er naturligvis væsentligt påvirket af byggeriet, men da
bygningerne afskrives over 10 år er det kun 10% af omkostningen, der har påvirket resultatet.
Herudover er resultatet påvirket af mange gaver fra venner, donationer fra Nordeafonden og
fonden 1848 og en god udlejning som vores pedel styrer optimalt. Hertil kommer at vi har sparet
mange penge med hjælp fra seniorhold og rengøringsteam. Opfordr gerne flere til at være med
her. Pga. byggeri har vi været meget tilbageholdende med øvrige investeringer, hvilket også har
forbedret resultatet.
Bestyrelsen betragter resultatet som særdeles tilfredsstillende.
Bestyrelsen
Finn Larsen stopper efter 18 år på posten, 3 pedeller og 3 formænd har han overlevet!
Tak til Finn for de mange timer, kærlighed og engagement du har lagt i opgaven!
Naboerne hører vi stadig næsten intet fra. Pinsestævne og høstmarked er i god gænge. Vi
glæder os over kontakten til vennerne på Nordsjælland gennem disse to arrangementer.

Bestyrelsen:
Birger Sode-Larsen, Anni Rasmussen, Ruben Brosbøl, Finn Larsen og Peder Toft.
Kasserer: Dan Skov. Pedel: Gert Winther Jensen. Pedelafløser: Kristian Klokmose.

