Stor støtte fra Nordea-fonden
Renoveringen af Biohuset Lemvig er kommet et stort skridt nærmere i kraft af en donation på
200.000 kr. fra Nordea-fonden.
Den store donation kommer fra Nordea-fondens fokusområde ”Liv i det lokale”, der vil bidrage til
at skabe mere aktivitet i lokalområdet.
Med 200.000 kr. i støtte fra Nordea-fonden kan Biohuset Lemvig glæde sig over endnu en stor
donation til projektet, der har været på tegnebrættet i et par år.
-

Vi mærker stor opbakning til projektet fra mange sider i lokalsamfundet, og i det lys glæder
vi os meget over, at Nordea-fonden har imødekommet vores ansøgning, siger Heidi Clausen,
der er formand i Biohuset Lemvig.

Også filialdirektør Lars Madsen, Nordea Lemvig, er glad for, at Nordea-fonden støtter endnu et
lokalt initiativ.
-

Netop i år er beløbsgrænsen for støtte fra de forskellige fokusområder i Nordea-fonden
hævet til 200.000 kr. Derfor batter denne donation lidt mere i forhold til det store projekt i
Biohuset Lemvig, siger han.

Han hæfter sig også ved, at renoveringen af Biohuset Lemvig potentielt kommer alle i Lemvig
Kommune til gavn.
-

Det er et fremsynet projekt og et rigtig godt initiativ. Der er jo ikke bare tale om en ny
biografsal, men om en renovering af andre dele af den bevaringsværdige bygning, der jo
også huser en lang række aktiviteter på førstesalen, understreger filialdirektøren.

50 mio. kr. til lokale fællesskaber
Nordea-fonden uddeler med fokusområdet ”Liv i det lokale” hvert år uddeler 50 mio. kr. til lokalt
forankrede projekter i alle egne af Danmark.
-

Nordea-fonden støtter gode liv, og for os er fællesskaber nøglen til gode liv. Fællesskaber
finder vi især i foreningslivet, og derfor er vi glade for at støtte Biohuset Lemvig, siger
Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden, der støtter gode liv.

Alle foreninger kan søge fonden om støtte. Det typiske uddelingsbeløb er på 10.000-40.000 kr., der
for eksempel kan gå til aktiviteter i foreninger, lokale events eller udstyr til klubben.
-

-

Støtten går til vidt forskellige formål, så jeg vil da opfodre alle foreningsfolk til at kigge
nærmere på mulighederne, siger Lars Madsen, der om Biohusets betydning i lokalsamfundet
fortsætter:
Sammen med de mange andre foreninger og kulturinstitutioner i vores kommune er
Biohuset også med til at gøre Lemvig Kommune til en endnu mere attraktiv
bosætningskommune. Også derfor er dette initiativ vigtigt at støtte op om.

