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Kastaniehøjs køb af Smedegade 33 er nu på plads, med godkendelse i Erhvervsstyrelsen og
efterfølgende Endeligt Skøde. Som følgevirkning af ny lovgivning vedrørende erhvervelse af
sommerhuse mv. og udlejning af samme, skal selvejende institutioner som Kastaniehøj også have
godkendt nyerhvervelser. Vi må kun leje ud til ”en afgrænset kreds” og ikke drive
erhvervsmæssige udlejning af det erhvervede. Det krav kan vi sagtens opfylde og så var det bare
om at få det sikret og dokumenteret.
Det har nødvendiggjort en tilføjelse i Kastaniehøjs vedtægter §1: ”Lokaler og udendørsarealer på
Smedegade 33, kan kun udlejes til de 4 organisationer bag Kastaniehøj (se §2)”. Denne
vedtægtsændring er blevet behandlet og godkendt af repræsentantskabet, på 2 ekstraordinære
generalforsamlinger den 4. og 18. december. Sideløbende hermed har Erhvervsstyrelsen
behandlet vores ansøgning om tilladelse til købet og der foreligger nu et Endeligt Skøde.
KFUM-spejderne er i fuld gang med at sikre Smedegade 33 som et godt sted for spejderaktiviteter
med bl.a. eftersyn af elinstallationerne, reparationer af taget og andre nødvendige forbedringer.
Det bliver et rigtig godt aktivitetssted for byens børn og unge – og deres ledere!
En anden bordopstilling i salen har været efterspurgt. Bestyrelsen har lavet en oversigt over ny
grundopstilling af borde og stole, som kan bruges som forsøg frem til sommerferien (se opslag på
opslagstavlen i gangen). Man kan efterlade bordene opstillet som hidtil eller efter den nye plan.
Øget brug af lokaler – særligt salen – vil strække sig frem til sommerferien. Mens
sammenbygningen af det ”nye og gamle” kirkecenter pågår, lejer Hedensted Kirke sig ind på
Kastaniehøj, med de aktiviteter som for en tid er hjemløse – primært i dagtimerne.
Arbejdsformiddagene i 2020 bliver lørdag den 6. juni og 29. august kl. 8.30 – ca. 12.30. Husk at få
det i egen kalender og relevante programmer/kalenderoversigter.
Med denne udgave af KastanieNyt siger bestyrelsen tak for samarbejdet i 2019 og ønsker alle
Kastaniehøjs brugere en glædelig jul og et godt nytår.
Søren Damsbo.

