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Hermed sender jeg vores reviderede regnskab, efter at jeg i slutningen af år 2000 sendte en
kortfattet rapport til jer om forløbet af vores projekt. Revisoren er Vigerslev Idrætsforenings
mangeårige hovedkasserer, Klaus Ølund, som i det civile liv er bogholder og regnskabskyndig.
Projektet har vist, at det fortsat er muligt at få engagerede mennesker til at yde en frivillig indsats til
gavn for dem selv og deres lokale samfund. Sådan har det været hos os på helt nye omr åder som
kunstforening, beboerhus, natur/skovlegeplads, teltplads, etablering og drift af lokale hjemmeside,
ved reparation af friluftsbad osv.
Folk vil gerne give en hånd. Vi skal bare spørge dem. Og ved at have etableret Morud Lokalråd som
en direkte følge af projektet – som foreningslivets forening – er det, fordi vi nu sammen
repræsenterer vidt forskellige grene af det lokale liv, blevet meget lettere at skaffe folk. For vi udgør
nu et fælles netværk, og hvad jeg som idrætsforeningsmand ikke har af kontakter, det kan
jagtforeningens mand og de øvrige sagtens supplere med.
En hjørnesten i vores projekt blev IT, især vores egen hjemmeside. Vi har nu et forum, hvor dels
folk kan finde alle lokale oplysninger her fra Vigerslev Sogn, og hvor dels vi kan meddele os til
hinanden på alle mulige måder.
Det er vi endnu ikke blevet så gode til, men nu har vi redskaberne, vi har indgangene, og vi har
inspirationen til at gøre det. Så projektet er slut, men arbejdet er lige begyndt.
Så, kære År 2000 Fond: Tak for håndsrækningen. Gid alle jeres andre bevillinger har betydet lige så
meget for modtagerne, som de 75.000 kroner har betydet for os.
Jeg medsender det afsluttede og reviderede regnskab samt en check på 249,22 kroner, som vi ikke
fik brugt. Det er en fejl, men rentetilskrivningen skete først efter, at vi havde sluttet projektet.

Med venlig hilsen

Lars Roger Sørensen

