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fra Bestyrelsen



Status på byggeriet af Bælum Butikshus

Så er der endelig nyheder og rigtigt gode nyheder .  

Først vil vi beklage, at det har taget så lang tid, at kunne meddele nyt til alle 
– men det har sine grunde, som vi skal søge at forklare herunder. 

Bestyrelsen har først onsdag den 23. september (i sidste uge) modtaget den 
underskrevne lejekontrakt fra Dagrofa – som har været katalysatoren for at 
afslutte alle de øvrige aftaler. 

Med denne aftale kunne vi lukke de øvrige tilknyttede aftaler - Finansiering 
- Grundkøb og Entreprisekontrakt. 



Selve byggeriet

Lund & Staun som var den væsentlig billigste entreprenør ved licitationen, 
har vedstået sig deres bud og skulle ikke have mere for at lave opgaven, 
selvom det er blevet en anden årstid. 

Bestyrelsen har derfor indgået aftale med Lund & Staun om at 
gennemføre byggeriet af Bælum Butikshus. 

Lund og Staun har gjort en stor indsats for at hjælpe os i hus med dette 
projekt – og vi glæder os meget til at gennemføre det sammen med dem. 



Vi skal oplyse jer om, at bestyrelsesmedlem Morten Riise den 01.10.2015 har 
meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen, og 1. suppleant, Torben 
Leth, har takket ja til at indtræde i bestyrelsen, og vil nu blive anmeldt som nyt 
bestyrelsesmedlem.  

Vi håber, at I har forståelse for, at det har været nødvendigt for bestyrelsen at 
få alt dette på plads, inden vi kunne melde nyt ud til jer – idet tingene har 
været afhængige af hinanden.   

Men NU kan vi glæde os til at se aktivitet på grunden og følge med i vores 
flotte fælles hus, som rejser sig midt på hovedgaden. Sten glæder sig til at få en 
ny flot og meget større butik og vi alle til et stort nutidigt handelscentrum i 
Bælum. 

Vi får ikke vores nye hus klart til jul som håbet – vi havde allerede ved 
opstarten varslet, at netop forsinkede beslutningsprocesser kunne udskyde 
tidsplanen – det må vi nu erkende, at de også virkelig har gjort. 



Men vi ved nu, at butikken er klar til Stens åbning senest den 1. maj 2016 
- måske før afhængigt af vinteren. 

Datoen for 1. spadestik – vil vi meddele ud, så snart vi kender den 
endelige tidsplan, som Lund & Staun nu skal detailplanlægge. Men det 
bliver snart og det bliver en festdag for Bælum. 

Hvis du har spørgsmål – så ring eller skriv direkte til bestyrelsen 
– vi svarer jer gerne. 

På bestyrelsens vegne
Bælum den 1. oktober 2015

Bente Søgaard
Bestyrelsesformand. 


