Presseinformation nr. 1
Teknikkens Univers
Nakskov, den 02. september 2010
Med det formål at etablere Teknikkens Univers i en ny udstillingsbygning på Lolland–Falster
har foreningen ”Teknikkens Univers Danmark” set dagens lys, og bestyrelsen er trukket i
arbejdstøjet.
På et konstituerende bestyrelsesmøde i Saxkøbing i aftes blev sammensætningen af bestyrelsen således:
Formand: Carsten Andersen, Nakskov
Næstformand: Morten Poulsen, Holeby
Kasserer: Niels Nielsen, Holeby
Sekretær: Aage Alm, Sortsø pr. Stubbekøbing
Bestyrelsesmedlem: Michael Haas, Nykøbing F.
Suppleanter er:
1. suppleant: Jakob Andersen, Nakskov
2. suppleant: Finn Karlson, Maribo
Med det komplexe projekt, som skal igangsættes, havde bestyrelsen mange emner, der
pressede sig på, men øverst på ønskesedlen stod udbygning af foreningen til 300 medlemmer
og opbygning af foreningens kapital til min. 150.000 kr.
Dette grundlæggende projekt danner nemlig baggrund for at bidragydere, der støtter med 500
kr. eller derover kan fradrage beløbet i skat, når foreningen opnår begge mål.
Kontingent er kun 100 kr. årligt + administrationsgebyr ved indmeldelsen på 25 kr.
Bestyrelsen vil i de kommende dage og uger gøre et stort arbejde for at nå målet, hvilket helst
skulle nås inden udgangen af september måned i år. Nås det ikke, flyttes fradragsmuligheden
fra 2010 til 2011, så alle kan roligt melde sig i foreningen. Bestyrelsen ser frem til at rigtig
mange vil være med til at få det store projekt skudt i gang.
Man kan melde sig ind via foreningens hjemmeside under fanen ”Indmeldelse & Bidrag” – eller
man kan ringe eller maile til et af bestyrelsesmedlemmerne, som nu er på hjemmesiden under
”Kontakt”.
På det konstituerende bestyrelsesmøde blev der desuden arbejdet meget med at få skrevet
foreningens og dermed også Teknikkens Univers’ vision og mission. Den blev ikke helt færdig–
gjort, så når bestyrelsen mødes senere på måneden, vil dette blive færdiggjort og offent–
liggjort.
Skulle der være anledning til spørgsmål, kan man altid kontakte projektets initiativtager og
formanden for Teknikkens Univers, Carsten Andersen, på telefon 40 59 26 51.
Med venlig hilsen
Carsten Andersen
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