Hjælp os med at gøre drømmen om
Nordsøbadet Fanø til virkelighed
Køb en folkeaktie, bliv sponsor eller giv et støttebeløb allerede i dag!
Vi vil etablere indendørs bade- og svømmefaciliteter for unge, ældre, børnefamilier, lokale,
sommerhusejere og gæster på Fanø. Vil du være med?
Målet er at indsamle 8 millioner. Når dette er en realitet, er målet at en selvejende institution og
en professionel samarbejdspartner skaber og drifter Nordsøbadet Fanø.
Skal vi i mål med indsamlingen af de 8 millioner, så er det vigtigt at de ca. 2500 sommerhusejere
på Fanø bakker op om projektet og bidrager til indsamlingen. Når vi skal i gang med ansøgninger
til fondene er det også vigtigt, at vi kan vise, at såvel sommerhusejerne som borgerne på Fanø
bakker op om projektet.
Ved køb af en eller flere folkeaktier støtter du etablering af Nordsøbadet Fanø. En aktie koster kr.
1.500. Aktien giver stemmeret ved generalforsamlingen og vi vil tilstræbe, at skabe tilbud til vores
Folkeaktionærer, såsom rabatordning på årskort.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at benytte indsamlede midler til projektet beskrivelse,
markedsføring og events til fremme af projektet (dog max. 10%). Hvis det mod forventning ikke
lykkedes støtteforeningen med cvr. nr. 39 75 05 89, at indsamle kapital nok til etableringen af
projektet, vil indehaver få udbetalt sin folkeaktie forholdsvist i forhold til beholdningens sum. Min.
90% af folkeaktiens værdi tilbagebetales.
For at tegne din folkeaktie skal du skrive en mail til nordsoebadetfanoe@gmail.com – opgiv
navn og adresse på aktieholder.
Som sponser for Nordsøbadet Fanø opnår du en række fordele for din virksomhed og hjælper
samtidig Fanø med at etablere et attraktivt tilbud for lokale og gæster. Læs mere på vores
hjemmeside og find det sponsorat, der passer til din virksomhed.
Du har også mulighed for at støtte etablering af Nordsøbadet Fanø med et andet beløb ved at
indbetale via bankkonto eller MobilePay.
Som støttegiver har du ikke stemmeret ved generalforsamlingen eller evt. andre tilbud. Vi sætter
dog pris på et hvert beløb, der kan hjælpe os til realisering af Nordsøbadet Fanø.
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