BENNETGAARD

STØTTEFORENING

STØT DET
GODE FORMÅL

FORMÅL:
Bennetgaard Støtteforening er
etableret i marts 2014 for at
indsamle midler, som gerne skulle
sikre en fortsat drift af Bennetgaard.

BENNETGAARD:
Bennetgaard er en selvejende institution, som ligger i Københoved ved
Rødding. Bennetgaard har eksisteret siden 1936.

Her har pensionister fra det danske mindretal i Sydslesvig mulighed for et
11 dages rekreativt ophold. Hvert år er der ca. 120 besøgende, som visiteres
af Dansk Sundhedstjeneste i Flensborg.

Der gives tilskud fra Dansk Sundhedstjeneste. Derudover modtages tilskud
fra bl.a. legater, fonde, foreninger, menighedsråd og fra enkeltpersoner.
Bennetgaard er fortsat meget afhængig af din/jeres støtte.
STØTTEFORENINGEN:
Alle medlemsbidrag og øvrige bidrag videresendes til Bennetgaard.
Årsregnskabet vil kunne ses på Bennetgaards hjemmeside.

Mindst 2 gange årligt udsendes et nyhedsbrev pr. mail med informationer
om foreningens virke og Bennetgaards drift. Til medlemmer uden
mailadresse udsendes mindst én årlig information sammen med
indkaldelsen til generalforsamling.
Alle bedes hjælpe med at opfordre til medlemskab.

INDMELDELSE:
Indmeldelse i støtteforeningen sker ved, at man årligt (medlemskabet gælder for ét kalenderår
ad gangen) overfører kontingentet kr. 150/€20 - meget gerne mere - til:
Danmark: Sydbank, reg.nr. 7040, kontonr. 1900652
IBAN: DK90 7040 0001 9006 52 BIC/SWIFT: SYDBK DK22

Tyskland: Sydbank, BLZ 215 106 00, kontonr. 1000535540
IBAN: DE75 2151 0600 1000 5355 40 BIC/SWIFT: SYDBK DE22

Det er vigtigt, at man på indbetalingen anfører navn, adresse og meget gerne mailadresse.

Ved større bidrag i Tyskland er der mulighed for indbetaling til Dansk Sundhedstjeneste mrk.
”Støtteforening” til:
Union Bank i Flensborg: BLZ 215 201 00, kontonr. 11940
IBAN: DE39 2152 0100 0000 0119 40 BIC/SWIFT: UNBN DE21
og samtidig få skattefradrag (Spendenbescheinigung).
Bestyrelsen:
Formand: Lola Larsen, Københoved, mail: lola.lecius@mail.dk
Næstformand: Irmi Rerup, Flensborg, mail: imripurer@googlemail.com
Sekretær: Inge Rostgaard Andersen, Københoved, mail: rostg@bbsyd.dk
Kasserer: Finn Jacobsen, Københoved, mail: fj@cgteknik.dk
Bestyrelsesmedlem: Anna-Lis Bock, Øster Lindet, mail: annalisb@yahoo.com
Bestyrelsesmedlem: Jan Rerup, Harreslev: mail: jrerup@ofir.dk
Bestyrelsesmedlem: Svend Wippich, Harreslev: mail: email@svendwippich.de
Suppleanter:
Birthe Klockmann Nielsen, Vejen: klockmann@live.dk
Jørgen Kloppenborg Skrumsager, Københoved: bejstrup@mail.tele.dk

------Klip-----------------------------------------klip---------------------------------------------klip------------------------------

Tilmelding:
Tilmelding meget gerne pr. mail til bennetgaardstoetteforening@gmail.com eller pr. post til:
Dansk Sundhedstjeneste, Waldstr. 45, DE 24939 Flensborg, eller
Bennetgaard, Skravevej 5, Københoved, DK 6630 Rødding
Navn___________________________________________________________________________________________________

Gade___________________________________________________________________________________________________

Postnr/by_____________________________________________________________________________________________

Mail____________________________________________________________________________________________________

□ (sæt kryds)
Indbetales kontant til Dansk Sundhedstjeneste □ (sæt kryds)

Kontingent/bidrag overføres til pengeinstitut

Ved indbetaling til pengeinstitut ønskes mailadresse tilsendt pr. mail.

Jutta Skrumsager
Jutta Skrumsager, der arvede gården Bennetgaard i Københoved ved
Rødding af sine forældre, skænkede i 1936 gården til det formål at
tage imod dansksindede medborgere fra det danske mindretal i
Sydslesvig.
Bennetgaard

Bennetgaard er en selvejende institution, og siden dengang har
engagerede bestyrelser muliggjort, at pensionister fra det danske
mindretal har haft mulighed for et nødvendigt og meget
velkomment rekreativt ophold.

Bennetgaards bestyrelse takker støtteforeningens medlemmer for
hjælpen til at sikre den fortsatte drift. Ejendommen er gældfri, men
vi kan ikke låne til den daglige drift, og det ville heller ikke være
hensigtsmæssigt.
Birgitte Wind fra Jels er formand for bestyrelsen for Bennetgaard.

Se også www.bennetgaard.dk

