Gavefond

Ansøgning til Sparekassens Gavefond
Ansøgers navn: Gjern Almennyttige Udviklingsselskab

På vegne af hvem eller hvad(forening, klasse og lignende) ansøges:
Gjern Lokalråd

Foreningens eller ansøgers adresse: Vagn Brostrup Jensen, Teglværksvej 16, 8883 Gjern - Tlf.
30255758

Ansøgers mailadresse: jensenhilmer@mail.dk

Kontonummer på forening/klasse: Multikonto: 6110 9041312061 - GAU Projektet: 6110 0009924450

Relationer til Sparekassen: Gjern Lokalråd har såvel foreningskonto som projektkonto i Sparekassen.

FORMÅL:
Hvilket beløb ansøges der om?
Sparekassen anmodes om støtteopkøb i et kommende Gjern Almennyttige Udviklingsselskab, GAU Aps. på
f.eks. 25 anparter á 1000 kr. eller flere.
Et støtteopkøb fra Sparekassen vil kunne være en opsigtsvækkende kickstart for borgernes anpartstegning.
Der forventes ingen begrænsninger på opkøb af anparter. Vedtægter for GAU bliver udarbejdet af
lokalboende revisor og advokat. Vedtægterne vil blive fremlagt til godkendelse på stiftende
generalforsamling for GAU Aps i januar 2016.
Som modydelse for støtteopkøb tilbyder vi Sparekassen et sponsorbanner på hjemmesiden gjern.dk.
Desuden vil vi arrangere pressedækning af Sparekassens anpartstegning med en festlig lejlighed i
forbindelse med borgermødet d. 26. september, hvor indsatsområder for GAU Aps. skal fastlægges af
borgerne.
Beskrivelse af arrangement/projekt/tur:
Baggrund: Gjern lider som så mange andre byer af at mange funktioner lukker ned og efterfølgende står
bygningerne tomme med risiko for at skabe en afviklingstendens i Gjern. Oven i det kommer, at Silkeborg
Kommune i dalende omfang viser interesse for at investere i udviklingen i Gjern.
En stor del af Gjerns foreningsliv (Gjern Idrætsforening, Gjern Lokalråd, Gjern Borgerforening, Gjern
Kultur - og Idrætscenter, Gjern Natur, Gjern TV og Gjerningsstedet) er derfor gået sammen i en
initiativgruppe med henblik på at danne Gjern Almennyttige udviklingsselskab, GAU.

Formålet er at igangsætte udvikling i Gjern af almennyttig karakter på baggrund af borgernes prioritering af,
hvad der skal satses på.
Der skal etableres et GAU Aps. som skal være et udviklingsselskab med en bestyrelse, der så vidt muligt
skal bestå af professionelle folk inden for projektudvikling, der arbejder i bestyrelsen på frivillig basis.
Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter har bevilliget midler til udviklingsprocessen for etablering af
GAU, i alt 436.000 kr. Disse midler kan ikke gå til etablering af en selskabskapital for GAU.
GAU Aps. skal være den juridiske enhed for GAU.
Der skal som minimum være en anpartskapital på 50.000 kr. i GAU Aps.
Der vil i efteråret 2015 blive holdt borgermøde, hvor det skal fastlægges, hvilke emner, der i første omgang
skal arbejdes med i GAU.
Når borgerne har lagt sig fast på i første omgang 3-4 udviklingsprojekter startes en tegningskampagne, hvor
alle interesserede borgere, virksomheder, foreninger m.v. kan købe anparter á 1000 kr.
Vi håber at kunne etablere anpartsselskabet i januar 2016. Indtil etablering af selskabet indbetaler borgerne
anpartskapital på en konto i Sparekassen. Ved etablering af GAU Aps udstedes anpartsbeviser, eller pengene
returneres, hvis det ikke lykkes at skaffe penge nok til GAU Aps.

Antal deltagere:
Tidsrum for arrangement/projekt/tur:

Dato for ansøgning: 13. august 2015

Ansøgningen skal afleveres i en af Sparekassens afdelinger senest to måneder før et eventuelt
gavebeløb kan forventes udbetalt.

