Kære Visevenner.
I sidste uge flyttede Viseforeningen i huj og hast fra Egely til Foreningshuset.
I der var mødt frem i fredags fik en forklaring, men her er den så på skrift, så alle er
orienteret.
Torsdag d. 6. okt. fik jeg en mail fra Kultur- og Fritidsforvaltningen:
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at Egely pr. 31/10-2016 ikke længere skal bruges til udlån for
foreningerne i Ishøj.
Derfor er vi nødt til at flytte Viseforeningens booking til Foreningshuset Vejlebrovej 45B.
Jeg har booket det største lokale til jer på samme dage og tidspunkter som i den oprindelige
booking.
Næste gang er jo den 14/10 og der kan I sagtens være i Egely som sædvanligt, men I kan også vælge
at flytte over i Foreningshuset med det samme.

Jeg meldte tilbage, at vi ønskede at blive på Egely i oktober og går i gang med at
undersøge årsagen til flytningen.
Det viser sig at Byrådet allerede i juni måned har besluttet at Egely skal bruges af
Kærbo som dagcenter. Man kan undre sig over at Egelys brugere ikke får denne
besked.
D. 21. sep. beslutter Kultur og Fritidsudvalget:
Lokalerne anvendes til opstart af en ny afdeling af dagtilbudene særligt rettet mod ældre borgere
med anden etnisk baggrund med virkning fra 1. november 2016 og frem til 31. december 2017 med
mulighed for forlængelse. Mødelokalet vil i denne periode ikke kunne udlånes til foreninger i Ishøj
Kommune. Foreningerne vil være henvist til Foreningshuset på Vejlebrovej 45B.

Jeg får som sagt først besked d. 6.10, men heldigvis har vi da en lille måned til at få
flyttet alt til Foreningshuset.
Torsdag d. 13 okt. om eftermiddagen ta'r jeg på Egely for at få et overblik over hvad
der skal flyttes senere på måneden.
Jeg får et mindre chok, da jeg ser at lokalet er tømt for alt undtaget flyglet,
lamperne i loftet er koblet fra og malere er i gang med at male vægene.
En henvendelse til forvaltningen viser, at de ikke var klar over dette og man er meget
hjælpsomme med at arrangere en ekspres flytning.
Tak til Jørgen fra Vejlebrohallen og til Kurt og Ewald for hurtig udrykning.
Vi havde en dejlig viseaften med Brudholm Trioen i 4ab i Foreningshuset.
Mvh. Erik.

