18. november 2018

Nyheder
Byggeri.
Hallen skal have mere plads til redskaber, stole, borde osv., så derfor skal vi udvide depotpladsen. Vi
forlænger det nuværende depot mod vest helt ned til Hallens nordgavl. Det er udvidelse på ca.88 m2.
Vi har netop valgt tilbud, og det er det lokale firma FF BYG i Fensmark, der skal stå for byggeriet.
Så hurtigt byggetilladelsen er i hus, starter byggeriet.

Sidste nyt.
Torsdag d.15.november 2018 er vor tilbygning færdig og kan tages i brug, når Næstved Kommune har
godkendt byggeriet. Dejligt med den ekstra plads – især når der igen er halfest d.23. februar 2019.

Ny placering af Hallens hjertestarter.
Hallens hjertestarter er nu placeret på ydersiden af vor hovedindgang lige til venstre for indgangsdøren.
Det betyder, at alle kan komme til hjertestarteren hele døgnet rundt!
Vi håber og beder til, at den kan få lov at sidde i fred, så den virker, når der er brug for den!

Sponsorat fra NK-Forsyning i Næstved.
Toksværd Hallen har d.1/11 2016 indgået en étårig partnerskabsaftale med NK-Forsyning. Det betyder, at
Toksværd Hallen har fået kr.40.000,- udbetalt.
Som modydelse har NK-Forsyning bl.a. fået et reklameskilt op i Hallen, og desuden skal Hallen stilles til
rådighed for ét eller to NK-Forsyningsarrangementer i årets løb.
Toksværd Hallen takker mange gange for beløbet.

Historik
På generalforsamlingen d. 16. marts 2010 blev Toksværd Hallens første formand fra 1986 til 2001, Kjeld
Andreasen, af Hallens bestyrelse udnævnt til æresmedlem på baggrund af hans flotte indsats for Hallen og han fik overrakt diplom af Hallens formand Gerner Hansen.

Bliv medlem af Toksværd Hallen:
Årligt kontingent er kr.100,-. Beløbet kan indsættes på Hallens bankkonto: 6070 2086764.
HUSK navn og adresse på overførslen.
Der kan også bruges mobilePay – Hallens mobilnummer er: 52272767 – husk også her navn og adresse
på indbetaler!
Toksværd Hallens CVR-nr. 13 36 57 92.

Side 1 af 1

