HIMMERLANDSFONDEN
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Tranum, den 04.03.2019

Til alle Hjemmeværnssoldater ved Hjemmeværnsdistrikt
Nordjylland samt andre interesserede.
Udvidelse af fondskapital:
Himmerlandsfonden finder det nødvendigt at udvide fondskapitalen. Dette er en følge af
store udsving i bookinger i de senere år.
Ønsket om at udvide fondskapitalen, er ene og alene for at ”polstre” Himmerlandsfonden til
bedre at kunne imødegå de store udsving i bookinger og indtjeninger, der er set de senere
år.
Alt overskud fra fondens drift, anvendes enten til vedligeholdelse, investeringer i fondens
bygninger, eller udloddes til Hjemmeværnet i Nordjylland.
Der er, ifølge fondsloven, mulighed for at øge fondskapitalen via bidrag, der gives til
fonden som gaver eller donationer. Fonden håber denne vej igennem at gøre en udvidelse
af fondskapitalen mulig. Donationer / gaver givet til Himmerlandsfonden er i henhold til
fondsloven ikke fradragsberettiget, for den der donerer.
Indbetaling:
I forbindelse med alle indbetalinger skal Ma. Nummer eller navn og adresse anføres. Dette
skyldes, at Himmerlandsfonden efterfølgende ønsker at lave en liste over alle, der har
bidraget til at udvide fondskapitalen. Denne liste vil senere blive anvendt til at lave
lodtrækning mellem alle navne på listen. De udtrukne personer vil efterfølgende kunne få
et gratis ophold på Tranum Strand i nærmere angivne perioder.
Indbetalingsmuligheder:
Gaver og donationer fra frivillige, og andre interesserede, kan indbetales via:
• Bank på reg.nr.9070 kontonr. 1628995237
• MobilePay på nr. 76182.
I forbindelse med alle indbetalinger via Netbank eller MobilePay skal der i bemærkninger
for indbetaler anføres:
• ”Donation” efterfulgt af Ma. nummer eller navn og adresse.
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Himmerlandsfonden er oprettet i 1956, med det formål at støtte Hjemmeværnet i
Nordjylland i forbindelse med uddannelse af Hjemmeværnssoldater. Dette er stadig
fondens mål og er også nedskrevet i fondens vedtægter. Fondskapitalen var fra starten på
300.000 kr. Hele beløbet blev skaffet via bidrag fra de frivillige, i form af ”støvlepenge” og
frivillige bidrag fra andre under ledelse af Kaptajn Østergaard, der på daværende tidspunkt
var distriktschef i området.
Dette beløb blev anvendt til indkøbt af bygninger og terræn i Helberskov ved Øster Hurup.
I 1959 blev der indkøbt en grund på Kornblomstvej i Aalborg. På denne grund blev der
med frivillige kræfter opført en bygning. Denne er siden blevet anvendt som domicil for
Hjemmeværnsdistrikt Aalborg, og efterfølgende som domicil for flere underafdelinger samt
som uddannelseslokalitet for Hjemmeværnet i hele Nordjylland.
I 1974 blev det på grund af restriktioner i området omkring Helberskov nødvendig at se sig
efter et nyt uddannelsessted, og i 1976 blev Tranumlejren købt. Siden da har Tranum
Strand fungeret som et primært uddannelsessted for Hjemmeværnet i Nordjylland.
Stedet anvendes også, i et vist omfang, af andre, herunder øvrige Forsvar, Politi,
kommuner og til civile arrangementer i begrænset omfang.
Tranum Strand betragtes i dag som et militært etablissement, og der må anvendes
splitflag, når der er militært personel i lejren.

Afslutning:
Himmerlandsfonden og dens bestyrelse håber, at alle frivillige og interesserede vil støtte
massivt i forbindelse med at ”polstre” fonden til en bedre og mere robust fremtid.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Tranum Strand
Uffe Agger

John Lorenzen

Inge Darling

Mikkel Andreassen
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