kraftcenterkorshoj.dk

Det moderne og multifunktionelle center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet

Til medlemmerne af SMIFF09, brugere af Korshøjhallen og andre med interesse
for idrætten, kulturlivet og udviklingen i lokalsamfundet i Landsbyklynge Kronjylland

Idrætsforening SMIFF09
og Korshøjhallen
i fremdrift og udvikling
hvis DU hjælper til ...

SMIFF
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Alle medlemmer af SMIFF09 og brugere af Korshøjhallen vil selvfølgelig
gerne have fremdrift og udvikling i idræts- og foreningslivet i KRONJYLLAND,
men det kræver en lokal, vidtrækkende indsats og støtte!

Korshøjhallen og SMIFF09, kan og vil selv tilsammen investere ca. 1 million kr.
i byggeprojektet, men så mangler der fortsat ca. 3 millioner kr. så projektets
første fase kan gennemføres.

Medlemmerne/brugerne har besluttet, at man ønsker anlæggene ved
Korshøjhallen og Korshøjskolen samlet - både for at sikre fremdrift og udvikling, men også for at fremme benyttelsen af anlæggene for Korshøjskolen.

Vi er godt på vej med indsamling
- men der er brug for DIN hjælp!

Byrådet i Randers Kommune har - efter forhandling med idrætsforeningen
og hallen - truffet følgende beslutning:

Nye baderum og omklædningsfaciliteter skal bygges for at få optimale forhold til de
idrætsgrene, som skal dyrkes på de udendørs anlæg. Indgangsparti og cafe ønskes
også forbedret og udviklet efter første fase eller på længere sigt.

“Byrådet har disponeret 2,5 mio. kr. af breddeidrætsmidlerne til at renovere
omklædningsbygningen i Albæk.
Lokalbefolkningen har længe arbejdet for at samle alle idrætsaktiviteter i Albæk,
Mellerup og Harridslev ved Korshøjhallen under overskriften Kraftcenter Korshøj.
Den forventede investering er i alt ca. 9 mio. kr.
Forligspartierne er enige om at støtte projekt Kraftcenter Korshøj ved at overflytte
den allerede givne bevilling på 2,5 mio. kr. og afsætte yderligere 2,5 mio. kr. under
forudsætning af, at der lokalt skaffes 4 mio. kr.
Der skal i det videre arbejde med realiseringen af projektet tages stilling til den
fremtidige anvendelse af de nuværende idrætsfaciliteter i Albæk og Mellerup.
Disse faciliteter er i Kommuneplanen udlagt til rekreative formål fordi anvendelsen
er begrænset af de statsligt fastlagte regler for kystnærhedszone og skovområder.
Forligspartierne ønsker at indgå en dialog med lokalsamfundet om eventuel overdragelse af de arealer, der bliver ledige.”

Ved en tilbygning af disse faciliteter ønsker Korshøjhallen og SMIFF09 også hallens
cafeteria flyttet til stueetagen ved det nye indgangsparti.
Derved bliver det nuværende cafeteria frigjort og kan omdannes til ”multisal” med
mulighed for forskellige nye idræts- og kulturaktiviteter. Cafeteriet vil få mulighed for
bedre udnyttelse og bedre indtjening ved, at der bliver aktiviteter i og ved hallen i
hele sommerperioden - mod det nuværende, hvor der stort set er lukket fra april til
september.
Idrætsforeningen SMIFF09 og Korshøjhallen vil støtte den kommunale beslutning
om, at der i det videre arbejde med realiseringen af projektet tages stilling til den
fremtidige anvendelse af de nuværende idrætsfaciliteter i Albæk og Mellerup
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Arkitektfirmaet GPP Arkitekter og Ingeniørfirmaet Reholm og Bredahl
har udarbejdet et skitseprojekt, som kan ses på Korshøjhallens og
SMIFF09s hjemmeside, hvor det er at finde netop nu!

www.kraftcenterkorshoj.dk
Find også informationer på Facebook – Kraftcenter Korshøj

Din indsats i projektet kan være følgende:
• Kontant indskud mod skattefradrag af indskuddet
• Frivillig arbejdsindsats i et nærmere aftalt antal timer
Benyt venligst vedhæftede skema, og aflever eller send det til
Korshøjhallen eller SMIFF09
Venlig hilsen
SMIFF09 v.				Korshøjhallen v.
Søren Simonsen, formand		
Allan D. Nielsen, formand
Tel. 3044 5500
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Tel. 2011 6433
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