Ansager Hotel ApS
Ansager Hotel klar til renovering
Informationsmøde på Ansager Hotel torsdag d. 30. august
Ansager Hotel har som tidligere fortalt ikke holdt sommerferie.
Møder har været holdt med håndværkere, restaurations- og køkkenkonsulenter. Hotellets mange
lokaler, toiletter og køkken er blevet gennemgået.
Resultatet er, at vi nu har en beskrivelse af hele renoverings- og ombygningsprojektet.
Nogle lokaler kræver kun maling, mens andre lokaler kræver en mere gennemgribende
renovation, hvilket gælder køkken og toiletter. Køkken og toiletter vil blive nedbrudt og
nyetableret.
Bestyrelsen har i sommerferien indhentet priser fra håndværkerne, således har vi nu en total
overslagspris på hvad en samlet renovering af hotellet vil koste i materialer.
Interessen for genetablering og åbning af byens hotel er stor, og bestyrelsen vil gerne takke for
den store opbakning og støtte, som mange private borgere og erhvervsdrivende har givet dette
Ansager borgerprojekt. Tegning af anparter er endnu ikke afsluttet og sponsorater modtages med
stor tak også fremover.
Trods den store velvillighed og støtte er de indsamlede midler ikke tilstrækkelige til at gennemføre
hele den ønskede renovering af hotellet i første omgang. Bestyrelsen har derfor prioriteret
renovering ud fra de ønsker, som borgerne har givet ved tidligere informationsmøder. De
renoveringer, som ikke påbegyndes nu, er ikke glemt, men vil blive påbegyndt så snart der er
indsamlet midler til at disse renoveringer kan gennemføres.
Alt dette og meget andet vil vi fortælle om ved informationsmødet på
Ansager Hotel torsdag d. 30. august kl. 19.00.
Dagsorden:
 Velkomst
 Bestyrelsen
 Forløbet siden generalforsamlingen
 Status – hvor er vi nu
 Fremtid og mål
 Økonomi
 Renoveringsplan
 Orientering om hyttebyen
 Efterårsarrangementer på hotellet
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Orientering fra salgsgruppen
Eventuelt og afslutning

På mødet ønskes en tilkendegivelse fra borgerne om renoveringen. Samtidig er det nødvendigt for
renoveringens gennemførsel, at vi får tilsagn fra mange frivillige, som ønsker at medvirke ved
renoveringen.
Fremover vil vi sende nyhedsbreve til alle interesserede. Ønsker I at modtage nyhedsbrevene
tilmeld jer på info@ansagerhotel.dk med e-mail og mobilnummer.
Er man forhindret i at komme til informationsmødet kan man sende sin mening til os eller ønsker
man at bidrage med frivilligt arbejde kan man også skrive til os på mail.
Også fremover vil vi afholde orienteringsmøder, hvor information vil blive bragt i dagspressen, på
e-mail eller på www.ansager.info .
Som I kan læse har Ansager Hotel ikke holdt sommerferie, men arbejder ivrigt for at komme i gang
igen.
Vi håber, at alle med interesse for Ansager og Ansager Hotel vil møde op give jeres mening til
kende om den kommende renovering.
Vel mødt!

Med venlig hilsen
Ansager Hotel ApS
Peter Fog

