
 

 

TEGNINGSBLANKET 

  

Voerså Byudvikling har i 8 år arbejdet med at få etableret en ny bygning på krogrunden i Voerså. Resultatet 
af arbejdet har vist, at dette bør ske ved etablering af en bygning, som kan rumme en kommercielt drevet 
forretning (restauration, kiosk o. lign.), som kan sikre et fortsat økonomisk underlag for at drive og 
vedligeholde bygninger på grunden.  Etableringen af en kommercielt drevet bygning på krogrunden giver 
dog begrænsede muligheder for at opnå fondsstøtte til at kunne gennemføre projektet. Derfor ønskes 
etableringen af en bygning at ske ved, at pengene rejses ”lokalt”. De nærmere overvejelser omkring 
projektet og omfanget af dette ses i en opsummeret version på vedlagte brev og en mere omfattende 
gennemgang kan læses af en særskilt brochure, som kan findes på www.voersaakro.dk.   

Krogrunden ejes i dag af Voerså Byudvikling og er i sin tid blevet købt ved banklån. Dette er senere erstattet 
af et kommunalt lån – rentefrit i hele perioden – ingen afdrag i 10 år, og derefter afviklet over 25 år med kr. 
45.000,- om året. Lånet er på 1,1 mill.kr, og kommunen har pant for beløbet i grunden. 

Til brug for byggeprojektet agter Voerså Byudvikling at stifte et selskab, hvori projektet og ejerskabet 
placeres 

Vores målsætning er at fremskaffe 3,5 mill.kr. ved tegning af anparter – ligesom vi også håber på egentlige 
gavebeløb.  Vi skal dog samtidig oplyse, at kan vi fremskaffe 2 mill. kr., vil et rimeligt projekt også kunne 
lade sig gøre.  Det kan komme på tale at afholde generalforsamling om andre midler, hvis de tegnede ikke 
slår til. Vi håber derfor ved fremsendelsen af denne tegningsblanket, at du vil støtte op om projektet ved at 
tegne en eller flere anparter – disse vil være på 2000,- kr. pr. stk., der således også er minimumbeløbet. 

 En anpart er et værdipapir, der vil være frit omsætteligt ved køb/salg, men man kan ikke forlange sine 
penge udbetalt, medmindre selskabet opløses med kapitalen i behold, helt eller delvis. Alle anparter vil 
blive noteret på navn, så bestyrelsen for selskabet altid ved, hvem der skal indkaldes til generalforsamlinger 
og lignende. Det er anpartshavers ansvar, at selskabet altid er opdateret med gyldige kontaktoplysninger. 

 Tegningsperioden løber frem til den 15. maj 2018, og er de 2 mill. kr. ikke opnået på denne dato, vil du 
derfor ikke være forpligtet af Deres anpartstegning.  De, som har tegnet sig for et anpartsbeløb, vil derefter 
få tilbagebetalt indskudte beløb fra den depotkonto, hvortil pengene er indbetalt. Alle, der har tegnet 
anparter, vil få besked hurtigst muligt efter udløbsdatoen. 

Kontonummer hvortil evt. tilbageførsel skal ske:  

Pengeinstituts navn………………………………...………….Reg.nr……………..Konto………………………………………... 

   

Vi håber meget på din opbakning til projektet ved at udfylde rubrikkerne på næste side.  



 

TEGNINGSBLANKET 

 

Undertegnede:     

          Navn...............................................................................................................  

           Bopæl............................................................................................................. 

            Tlf. ………………………………………………………… e-mail ......................................... 

tegner herved forpligtende på ovenstående vilkår   

..............stk. anparter af kr. 2000,- , således ialt for kr.  ....................  

Det anførte beløb indbetales til depotkonto inden 21 dage til: 

reg. 9070 , konto nr. 162 79 39570 i  Sparekassen Vendsyssel.  

Denne konto kan ikke røres inden udgangen af indsamlingsperioden, og ingen beløb kan udbetales uden 
underskrift fra en samlet bestyrelse. 

  

 Sted: ………………………………………………………………………………………..Dato:………………………………………………….. 

…………….................................................................................. 
Underskrift 

  

Skulle du ikke ønske at tegne en eller flere anparter, men i stedet for give Voerså Byudvikling en gave, da 
bedes du anføre beløbet nedenfor og indbetale det til ovenstående pengeinstitut på den viste konto.  Eller 
for mindre beløb overføre pengene via MobilePay til: 22530 

En gave vil ikke være omfattet af tilbagebetaling, såfremt de 2 mio.kr ikke opnås, men er endelig givet og vil 
sammen med den eksisterende pulje på knap 0,5 mio. blive anvendt på krogrunden. 

Jeg ønsker at give gave stor kr. ................... til Voerså Byudvikling og foretager indbetaling af beløbet inden 
21 dage. 

Sted:……………………………………………………………………………………..Dato:………………………………………………………… 

…………….................................................................................. 
Underskrift 

 


