Dianalund, den 11. april 2018
Kære Erhvervsdrivende i Dianalund
Vi henvender os til jer i forbindelse med, at vi i Dianalund Børne & Ungdoms Kultur (interessegruppe under
Dianalund Udviklingsråd), næsten er i mål med byens nye aktivitetsområde ”På Banen”.
Måske I har set den nye legeplads og det nye klatreanlæg, der kom op på området ved siden af Borgerhuset
sidste år. Disse to ting er en del af det store aktivitetsområde, der er planlagt.

Området kommer til at indeholde følgende
• Legeplads
• Klatreanlæg
• Parkour
• Skaterbane
• Multibane
• Interaktiv væg
• Fitness
• Crossfit
• Scene
• Opholdspladser
Samlet set er der et budget på ca. 4.200.000 kr. dette MEGET store tal, er vi nu tæt på at nå, faktisk
mangler vi kun ca. 6 % altså 250.000 kr. ☺
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Sponsorat
Det er her, at du som erhvervsdrivende kommer ind i billedet, vi vil høre om du og din virksomhed er
interesseret i at give et sponsorat til området.
Hvis I er interesseret i at give et sponsorat, vil vi kvittere med følgende:
• Stor taknemmelighed ☺
• Sponsoraftale
• Reklame på den sponsorvæg der bliver etableret på området*
• Reklame på www.dianalund.dk**
• Reklame på vore Facebookside (603 følgere)
• Reklame på Dianalunds Facebookside (988 følgere)
• Deling ud på de resterende Dianalund Facebooksider
*Reklamen på sponsorvæggen vil foregå på den måde, at størrelsen på skiltet følger størrelsen på
sponsoratet. Sponsorat på 5.000 kr. og opefter medfører logo og navn og under 5.000 kr. navn.
**Banner reklame på siden.
Ud over det beløb som erhvervsdrivende/private sponsorerer til ”På Banen”, sparer vi det, der hedder
momsafgift på 17,5 %. Der skal betales momsafgift når man modtager fondsmidler, men ikke ved
sponsorater. Dvs. for hver 1.000 kr. du sponsorerer, er vi reelt 1.212 kr. tættere på målet, i forhold til hvis
det var fondsmidler.
Byggeri
Vi ville rigtig gerne gå i gang med de projekter der er penge til på nuværende tidspunkt (byggetilladelse
foreligger), men dette er desværre ikke muligt, da en stor del af de penge, der er fondet, er bundet af, at
projektet kommer helt i mål, dvs. at vi først må starte, når vi har indsamlet de sidste 250.000 kr.
Glæde og vækst
Vi tror på, at dette område kan skabe stor glæde hos indbyggerne i Dianalund, derudover tror vi, at det kan
være med til at skabe vækst i Dianalund blandt andet i forhold:
• at udefrakommende vælger at køre til Dianalund for at besøge området og samtidig lægge deres
indkøb i Dianalund
• at det vil være med til at få flere folk til at flytte til Dianalund
• at det rygtes, at Dianalund er en by, hvor vi kan få ting til at ske som ingen troede muligt (der var
mange, der ikke troede på vores projekt til 4.200.000 kr. da vi startede, og nu er vi så tæt på målet)
Vi håber på en positiv tilbagemelding☺
Venlig Hilsen
Tina, Susanne og Ditte
Dianalund B&U Kultur
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