
Foreningen



Foreningen har til formål at drive og bevare Tolne Skovpavillon som 
et kulturelt og folkeligt samlingssted.

Grundlaget for driften af Skovpavillonen er udlejning til private 
og offentlige arrangementer. Udlejningen har været og er fortsat 
attraktiv og stabil.

Det er vigtigt for bestyrelsen at der er en stor lokal forankring. 
Det betyder at lokale foreninger lejer lokalerne til revy, koncerter, 
arrangementer, bal etc. og henter overskuddet hjem til den enkelte 
forening.

Glassalen, som er erklæret bevaringsværdig, er gennem de senere år 
blevet mere og mere nedslidt. Bestyrelsen for Tolne Skovpavillonen 
har gennem de seneste år ansøgt forskellige fonde. Indtil videre 
har foreningen modtaget tilsagn om 3,6 mill fra ENVfonden, Lag-
Nord, Tolne Skov ApS, Kristendemokraterne, Den APMøllerske 
fond og Hjørring Kommune. Det betyder, at vi nu sætter arbejdet i 
gang med renovering af glassalen. Renoveringen starter i juli 2018 
og fortsætter ind i efteråret. Glassalen ændrer derefter navn til 
Stakladen, hvilket var husets oprindelige funktion. Den fremtidige 
ide med huset er, at det skal ligne en staklade men være mere 
anvendeligt til arrangementer end den nuværende Glassal. 

Vi søger fortsat efter flere penge, da der skal investeres i inventar. 
Derfor vil donationer modtages med stor glæde.

Har du mulighed for at deltage ved nedbrydningen (uge 30 + ?), er 
du allerede velkommen til at give tilsagn på tlf. 2330 5600.

Bestyrelsen oplever i vores arbejde, at der lokalt, ja i hele Vendsyssel 
udvises en stor interesse og respekt for vores arbejde med 
istandsættelsen og driften af Tolne Skovpavillon igennem årene. 
Derfor vil vi også gerne give en mulighed for, at flere kan blive 
medlem af foreningen. Kontingentet er kr. 100,- pr. år. Betaling af 
kontingent kan ske enten ved indbetaling til konto 9075 4565438072 
eller ved betaling med mobilepay med nr. 71167. Husk at opgive 
navn og mailadresse.

Der er planlagt generalforsamling  
torsdag den 17/5 2018 kl. 19.00  

i Tolne Skovpavillon

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Tolne Skovpavillon
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