
Der er lokal opbakning både politisk samt 
fra borgerne i byen og det omkringliggende 
opland. Fritidscenteret samt Naturfriskolen og 
Nordmors Børnegård er et naturligt midtpunkt 
for flere mindre landsbyer i området.  

Det nye byggeri vil skabe nogle gode rammer, 
som vil kunne opfylde brugernes ønsker og 
behov nu og mange år frem.

Ved tidligere projekter i området har der altid 
været stor opbakning fra lokale – både borgere 
og erhvervsdrivende. Dette projekt vil efter vores 
opfattelse også få en tilsvarende opbakning samt 
styrke fællesskabet i lokalområdet endnu mere. 

Den nuværende arbejdsgruppe for projektet er 
bredt funderet i lokalsamfundet og har en meget 
stor berøringsflade til det, der sker i området.

NORDMORS 
FRITIDSCENTER

Et samlingssted til 
alle aldre 

Et sted, der udfolder 
kultur, idræt og 
sociale relationer 

Fokus på modernise-
ring herunder miljø-
venlige varmekilder

Et sted, der opfordrer 
til fællesskab
 
Bedre mulighed for 
at bruge bygningen 
– herunder udvidelse 
af åbningstiden. 

Værdier

Udviklingsprojekt

I weekenden 5. og 6. september 2020 
kommer vi rundt på Nordmors og for-
tæller om projektet. Allerede denne 
dag vil der være mulighed for at støtte 
projektet med et beløb samt få en snak 
om detaljer vedrørende byggeriet. 

Det er muligt at overføre penge allerede 
5. eller 6. september; man er også 
velkommen til at skrive sig op med et 
beløb, som senere vil blive opkrævet. 

Det er muligt at støtte projektet 
på andre måder end økonomisk 
opbakning, fx med
• udgravning
• mad til frivillige  
• håndværksmæssige kompetencer
• malerarbejde.

Spørgsmål til projektet kan rettes til:
Flemming Andersen, tlf. 2124 7413 
Thomas Spanggaard, tlf. 6175 7362

Nu har vi brug for 
din hjælp! 
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4 grunde til,
at vi tror på succes



Det vil være muligt at donere penge på 
selve indsamlingsdagen – betaling på 
MobilePay 13687 – eller indbetalt til 
konto 9133 1620137. 

Alle beløb modtages med taknemlighed. 
Når vi har modtaget alle donationer, og 
vi er klar til at påbegynde byggeriet, vil 
pengene blive flyttet over til DGI, hvor vi 
efterfølgende vil indberette de donerede 
beløb til SKAT. Det vil sige, at det år 
byggeriet går i gang, bliver det år, hvor 
man vil få fradrag for det donerede beløb. 

Den lokale opbakning er til stede, idet 
borgerne i byen og de omkringliggende 
landsbyer allerede bruger de nuværende 
faciliteter. Morsø Kommune har vedtaget 
at afsætte kr. 750.000 til byggeriet og har 
desuden rådgivet så godt som muligt 
omkring byggeriet.   
  
Gennem dialog/møder med de forskellige 
foreninger, Naturfriskolen Nordmors, Nord-
mors Børnegård samt de omkringliggende 
landsbyer er der udvist stor interesse i ud-
bygning og modernisering af fritidscenteret. 

Blandt andet har bestyrelsen for det gamle 
forsamlingshus været involveret i møderne 
og tilkendegivet, at det mest tidssvarende 
vil være at flytte alle forsamlingshusets 
aktiviteter over i det nye center, idet det 
nuværende forsamlingshus dels ikke 
længere er tidssvarende dels har behov 
for en større renovering for at kunne 
anvendes aktivt i årene fremover.

Økonomi Baggrund Faciliteter Budget for byggeri

Anlægsbudget
Grundudgift
Bygherreleverance
Tekniske omkostninger
HV-udgift
Total

Finansieringsplan
Frivilligt arbejde
Lokal indsamling
Morsø Kommune
Realkreditlån
Fundraising
Total

40.000
400.000
350.000

4.700.000
5.490.000

940.000
350.000
750.000

1.350.000
2.100.000
5.490.000

Skatteregler for private
2020-regler: fradrag for op til 16.600 kroner.

Skatteregler for virksomheder
Ved donationer over 5.000 kroner vil skilt med firma-
navn blive hængt op i byggeriet, hvilket normalt giver 
fradragsret for sponsorgaver.

Hvis byggeriet ikke bliver til noget, bliver det donerede beløb 
tilbagebetalt. Vi vil derfor få brug for personnummer på alle de 
personer, der donerer, og disse oplysninger vil blive behandlet 
efter persondataloven.

Fritidscenteret vil efter en udbygning 
rumme 300 m2 med følgende faciliteter:
• Forsamlingshus
• Ungdomsklub
• Idrætshal
• Fitnesscenter
• Mødelokaler
• Caféområde med kiosk
• Køkken
• Energioptimering.


