
HvideKilde. 
Efter mange og lange og vanskelige 

forhandlinger er der nu endelig 

udarbejdet og underskrevet kontrakt 

med Københavns Kommune om leje 

af bygning 6 på HvideKilde. Byg- 

ningen skal indrettes og anvendes til 

børnehave. I den nordlige ende af 

bygningen bliver der plads til en lille 

lejlighed, som kan lejes ud på mar- 

kedsvilkår til en person, som vil ind- 

gå som afløser i pedel- og rengøring- 

sarbejdet. Bygningen skal gennemgå 

en totalrenovering og forventes at 

være indflytningsklar til oktober 

2009. I kontrakten er alle detaljer om 

brug af bygningen nedfældet. Lejeren 

kan selv oprette en legeplads bag 

bygningen. Børnehavens område vil i 

øvrigt blive afgrænset fra 

HvideKildes øvrige område 

 

Renoveringen vil blive udbudt i lici- 

tation, og hele udgiften til børneha- 

vedelen overtages af Københavns 

kommune. Lejeindtægten vil betyde 

en god og nødvendig indtægt til den 

fremtidige drift af HvideKilde. 

 

Det er meget glædeligt, at man har 

kunnet indgå en aftale med 

Københavns kommune, som er til 

glæde for begge parter. 

 

Hermed bliver der så en fornuftig 

brug af en bygning, der ikke har 

været anvendt af HvideKilde. 

 

 

Vedligeholdelse af HvideKilde i 

øvrigt. 

Med aftalen om udlejning, bliver der 

mulighed for en langt bedre økonomi 

for HvideKilde på sigt, men aktuelt 

er der meget, der trænger til en kær- 

lig hånd. Der er brug for en del for- 

nyelser, istandsættelser og vedlige- 

holdelser. Det gælder ikke mindst 

køkkenmaskinerne, inventar, repa- 

ration af tag og kloaksystem m.v.  

 

Endvidere skal legepladsen fornys, 

og det vil betyde en meget stor udgift 

at få den etableret i en lovlig stan- 

dard, som kræves af en sådan 

legeplads. 

 

Siden HvideKildes etablering har det 

især været Seniorholdet, som har 

sørget for vedligeholdelsen. Stor tak 

til dem! Uden seniorholdet havde 

lejren set betydeligt værre ud end den 

gør i dag. (Der kan bruges flere på 

holdet: Velkommen - mænd som 

kvinder - mandag i ulige uger fra 

kl.9.00!)  

 

HvideKilde har nu eksisteret i 10 år, 

og Seniorholdets vedligeholdelser er 

ikke nok. Lejren er ikke forfalden, 

men den vil blive det, hvis der ikke 

tages mere omfattende og systema- 

tisk fat på den almindelige vedlige- 

holdelse. Skal vedligeholdelsespla- 

nen opfyldes, er der behov for 1 mill. 

kr. i indsamlede midler og for en lidt 

større indsats af frivilligt arbejde. 

 

På et tidspunkt forsøgte man at 

etablere et kontaktnet til kredsene. 

Det kom vist aldrig til at fungere rig- 

tigt. Bestyrelsen vil nu forsøge igen. 

 
Lad os i fællesskab stå sammen om 

HvideKilde og om at få indsamlet det 

beløb, som er nødvendigt til diverse 

istandsættelser. En gave til 

HvideKilde kan indbetales på konto 

1551 - 0002267810. Såfremt du har 

oplyst LM om dit personnummer, vil 

gaven blive indberettet til 

skattevæsenet og fratrukket efter de 

gældende regler. 

 

Alle disse økonomisk praktiske 

forhold, som er nødvendige, må ikke 

få os til at glemme HvideKilde- 

visionen: Et sted, hvor mennesker 

kan tages til side og være sammen 

med Jesus. Tak for jeres forbøn. 

      Bestyrelsen / Peder Toft 

     ------------------------------- 

Send dine gaver for 2008 i god 

tid 

For første gang skal gavemodtageren 

indberette gaver til SKAT, dvs. at 

hovedkassen påtager sig at indberette 

alle gaver, som den enkelte giver har 

ydet til såvel hovedkasse som 

kredskasse, afdelingskasse og 

HvideKilde.  

 

Rent praktisk foregår det sådan, at 

gaver, givet til kredskasse og  

HvideKilde indberettes af de enkelte  

 

kasserere til afdelingskassereren, der 

samler og videresender givernavn og 

gavebeløb til hovedkassen. Giveren 

skal altså ikke selv trække gavebeløb 

fra på årsopgørelsen fra skatte- 

væsenet, men for at få fradrag er det 

nødvendigt, at hovedkassen har fået 

giverens CPR-nr. CPR-nr. kan 

afleveres sammen med gaven til den 

lokale kasserer eller sendes direkte til 

hovedkassen. 

 

Lokale kasserere skal aflevere 

gavelisterne kort efter nytår, og 

hovedkassen har også en kort 

afleveringsfrist i forhold til den 

meget store opgave, som den skal 

løse. Det vil derfor være en stor 

hjælp for alle parter om man vil 

sende sine gaver for 2008 til de 

forskellige kasser så snart som 

muligt, og meget gerne inden jul.  

    

Momskompensationspuljen. 
En nyordning gør det muligt for 

foreninger, der er godkendt til at 

modtage fradragsberettigde gaver, at 

søge refusion for momsen af de 

udgifter, man har haft i afdelingen, 

HvideKilde og i kredsene.  

 

Afdelingen har ansøgt om et samlet 

momsudgiftsbeløb for 2007 på kr. 

90.970. Beløbet er bevilget og 

modtaget og er videresendt til de 

forskellige kasser i afdelingen. 


