Renovering af Æglageret

Holbæk August 2020

Æglageret fylder 100 år i 2021.
Bygningen har igennem nogle år været
værdig til en renovering af specielt tag og
facader. En handikapadgang til huset har
også stået højt på ønskelisten.
Samtidig er der de senere år kommer flere
aktiviteter, der er ved at sprænge de fysiske rammer, vi har i dag.
Børnekulturen i Mellemrummet levet en
meget kummerlig tilværelse, i mellemgangen til vores lagerbygning. Og når der er
andre arrangementer samtidig med kunstudstillinger, kniber det med pladsen.
Alt det har været berigende for kunst og kulturlivet på egnen, men har ikke kastet så mange penge af sig,
at der har været råd til egentlig genopretning af bygningen.
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Det tomme(!) loftsrum
Vi har i lang tid tænkt på at udnytte det tomme
loftsrum. Der kunne blive en flot
foredrags- musik – seminar – danse sal.
100 m2, godt nok med skrå vægge, men med luft
helt til kip, 5 meter oppe.
Sådan ser loftet ud i dag
Det er baggrunden for at bestyrelsen for Æglageret har søgt fondsmidler og økonomisk støtte dels fra Holbæk Kommune dels private fonde for at få istandsat bygningen.

Økonomien
Ombygningen af Æglageret foregår med Lone Backs Arkitekter som tekniske rådgivere.
Vi har søgt og fået byggetilladelse. Og holdt licitation på hele projektet.
I forhold til budgettet holdt prisen flot: 8 mio kr.
Finansieringen af hele denne ombygning er endnu ikke helt på plads. Husets bestyrelse har derfor besluttet at dele ombygningen i to etaper.
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Etapedeling af ombygningen
Første etape, til 3 mio kr.: nyt tag, facader og indretning af førstesalen, er gået i gang 1. august i år og forventes færdig før jul.

Ny første sal i det eksisterende hus: 116 m2.
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2. etape
Til 5 mio kr. med handikapadgang og ny bagbygning, venter indtil vi har finansieringen helt på plads. Det er bestyrelses håb, at etapen kan starte sidst på efteråret og
være færdig til 100 års jubilæet i foråret 2021.
Begge etaper SKAL udføres, begge er lige vigtige, og en
forudsætning for flere af vores pengegivere.

Støt op om dit Æglager, vi mangler kr. 1 million!
Der er blevet søgt mange fonde, vi har været heldige med nogle, men har også modtaget mange afslag.
Indtil videre har vi en ombygningsøkonomi på ca. kr. 5 mio.
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Holbæk Kommunes PULO midler, Rum til fællesskaber
Holbæk Kommunes kulturudvalg
Lokale & Anlægsfonden
Den A. P. Møllerske Støttefond
Den selvejende institution selv; Æglageret

kr. 425.000
kr. 200.000
kr. 200.000
kr. 4.000.000
kr. 100.000

I alt:
kr. 4.925.000
Licitationen viste en samlet pris på knapt kr. 8 mio.
Ved at finde besparelser i projektet og de tilbudte priser, på kr. 500.000, samt ved at Æglageret selv
finansierer kr. 500.000, (i alt = 1 mio.) mangler vi i dag de sidste 2 mio. kr. Den ene million kr. vil vi fortsat
søge offentlig støtte / fondsstøtte til.
Den anden million kr. vil vi indsamling blandt Æglagerets venner.

Sådan gør du: Indsæt dit bidrag på:
Æglagerets bankkonto, reg. nr.1726 kontonr. 7050110862.
Eller på vores Mobile Pay 53829.
Mærk beløbet med dit navn og ordet ’ombygning’.
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 Hvis du er erhvervsdrivende og vil give et bidrag til kulturen fra din virksomhed:
Så gælder reglerne i Ligningslovens § 8 S, og Juridisk Vejledning afsnit C.A.4.3.5.7: gaver til
kulturinstitutioner. De er fradragsberettiget i skatteopgørelsen. Der er dog en
minimumsgrænse kr. 500.
 Vi folder vingerne ud: Din støtte er med til at skabe nye aktiviteter:
Vi savner plads til nye aktiviteter. Æglageret møder fra sine faste brugere en stigende lyst
til at tilbyde nye oplevelser: Kurser, seminarer, foredrag, musikarrangementer m.v.
 I dag rummer Æglageret disse funktioner:
Udstillingssal i høj stueetagen, med 8 - 9 årligt kunstudstillinger, styret af Holbæk
Kunstforening. Der er skoletjeneste i tilknytning til kunstudstillingerne.
Kunsthåndværkerbutik med salg af kunsthåndværk fra hele landet, ud mod gaden.
Danmarks Ægmuseum i kælderen, hvor de gamle ’præserveringskar’ fra Odense
Ægforretning fortsat er intakte. Der er offentlig gratis adgang, og betalte rundvisninger.
Poetisk værksted, ’mellemrummet’, i mellemgang til bagbygning. Et samarbejde mellem
Holbæk Kommunes Kulturskole og Æglageret, hvor børn kan udvikle deres skabertrang.
Sekretariat for Holbæk Art - udendørs kunstudstilling på Holbæks facader og gavle. Det
betyder, at der ca. er en ugentlig guidet rundtur i byen, der starter fra Æglagerets adresse.
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Udlån af salen til foredrag, receptioner, musikarrangementer m.v.
I øjeblikket har vi 12-13.000 besøgende om året.
 Hvorfor støtte Æglageret
Med bedre plads til børnekulturen, og en 1. sals loft sal, vil vi kunne nå ud til flere af vores
målgrupper. Et renoveret Æglageret betyder flere kunst- og kulturtilbud på egnen, tættere
på dig.
Med udgangspunkt i kunstnerisk aktivitet, kan vi være med til at give et anderledes input
til børn, unge og voksne så de af den vej kommer videre i deres personlige udvikling.
Kultur tiltrækker både arbejdskraft og andre aktiviteter, og betyder bl.a. at vores egn bliver mere interessant at bosætte sig i.
Så giv et bidrag!
 TAK!
Som tak vil bidragsydere over kr. 1000 modtage et guldæg, overrakt af de to formænd,
samt blive nævnt på en ny, flot støttevæg i foyeren.
Med venlig hilsen
Den selvejende Institution
Æglageret
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