NYHEDSBREV juli 2021
Lige en kort beskrivelse af det vi har lavet i foråret 2021, og det vi har planlagt for resten af
2021 i Hofrådens Hus
Som bekendt fik vi ca 60.000kr fra LAG til at få kloak-separeret, og i den forbindelse fik vi også
tilskud til at optage brostenene og lægge dem igen. Der er nu kloakeret og vi har fået et afløb
tilsluttet, så vi kan etablere et midlertidigt toilet i huset. Det store arbejde med at lægge
brostenene igen, er i fuld gang. Ikke så let med sten, der er så forskellige. Som en af de
frivillige sagde ”stor respekt til de fagpersoner som arbejder med dette til daglig”. Her skylder
vi Steffen Lassen er stor tak for rådgivning og hjælp.
Også med tilskud fra LAG til materialer, er vi endvidere i gang med at renovere nordfacaden.
Efter et større arbejde med at afrense murene, er ”vores” murere i fuld gang med at gøre
murene klar til kalkning.
Der er blevet sat en informationstavle op ved øst gavlen, hvor vi bl.a har informationer om
huset og de planer vi arbejder efter. Vi har endvidere fået lavet en tavle med de virksomheder
og fonde som støtter vores arbejde.
Vi har nu fået etableret projektbeskrivelsen for at renovere vinduer og døre, og denne er nu
sendt til Slots-og Kulturstyrelsen for godkendelse, og samtidig ansøgt om økonomisk bistand.
Det samlede projekt beløber sig til 1,4million kr,- og det var vi opdelt i 3 faser.
1.fase er renovering af vinduer og anskaffelse af nye. De samlede omkostninger er 725.000kr,
og dertil skal lægges ca 800 arbejdstimer af vores frivillige. Siden marts har vi været i gang
med at søge fonde, og indtil videre har Linak A/S støttet med 100.000kr og Fabrikant Mads
Clausen fonden har støttet med 50.000kr. Sønderborg Kommune vil mellem- finansiere
projektet, når vi har et godkendt og finansieret projekt. De næste måneder bliver afgørende
for hvornår vi kan starte. Vi håber at det bliver i løbet af september måned.
2. fase bliver så renovering af døre, og endelig 3. fase bliver indkøb af forsatsvinduer.
Vi har fået færdiggjort vores præsentation af huset, historien og perspektivet for hertugbyen.
Store tak til Minna Hallberg og Lars Tholander for at hjælpe med at få et flot resultat.
Præsentationen kan ses på vores hjemmeside.

Vi har endvidere forgæves søgt at skaffe penge til en robotplæneklipper, da vi hellere vil
bruges vores arbejdskraft på huset, og vi vil gerne at haven ser indbydende ud hele tiden. Vi
har endvidere en ansøgning om hjælp til etablering af borde-bænkesæt i have, som vi håber
på vil lykkes, så besøgende kan sætte sig her.
Der er nok at tage fat på,- så hvis der er nogen som har lyst til at hjælpe mandag formiddage,
så kan Ole Urban kontaktes på 20985706.
Økonomisk er det blevet lidt anstrengt, da vi løbende får regninger, men udbetalingerne fra
fondene sker først når projekterne er helt afsluttede. Indtil videre har vi dog kunne betale
regningerne.
Arbejdet i Hofrådens Hus holder pause i juli.
Med venlig hilsen og god sommer
Jan Matzen

