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Til Initiativgruppen for Copenhagen Street Food
På vegne af Thorshøjgård Fonden, hvis vedtægter er vedheftet, ønsker vi at sige
tak for den store gave vi fik overrakt på premiere aftenen af filmen ”Så meget
godt i vente” og samtidig sige tak for den fine reception I foranstaltede på
Papirøen om eftermiddagen forud, hvorved Thorshøjgård Fondens intentioner
blev almen kendt ikke blot for Københavnerne men for hele landet via den gode
pressedækning, som vi oplevede.
Siden Fonden blev stiftet har vi søgt støttemidler fra andre Fonde og fra Staten,
men uden resultat. Dels fordi Fonde ikke må støtte andre fonde, dels fordi
Statsmidler betingede 40 % selvfinansiering og dels fordi projekterne skulle
anerkendes af det traditionelle landbrugs rådgivningscentre. 40 % ´s
selvfinansiering ville føre til optagelse af lån, vi ikke ville kunne afdrage og
forrente og anerkendelserne udeblev, fordi Rådgivningscentrene er bemandet
med specialister, der ikke er gearet til helhedstænkning.
Vi er i dag taknemlig for, at vi ikke i de forløbne år fik finansiel støtte fra
traditionelle kanaler og ej heller fik bygget stalde efter de normer, der var
herskende i fødevare masseproduktionens tidsalder. Begge dele ville i dag have
været en stor klods omkring benene på os.
Nu har vi med jeres finansielle støtte fået meget bedre muligheder for at
forbedre husdyrenes trivsel - en forbedring, der fremmer samspillet mellem alle
levende væsner, en forbedring, der fører til sundere fødevarer både animalske
og vegetabilske, og ikke mindst - en forbedring, der bliver synlig både for
bønder og lægfolk..
Vi vil delagtiggøre jer i hvilke intentioner, der ligger bag de enkelte
forbedringer og senere om hvilke virkninger forbedringerne så reelt har
medført i det store samspil.
Endnu en gang en varm tak for gaven og det initiativ I har taget.
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