Formandsberetning 2017 Vorgod-Barde Hallen

Formandsberetning 2017 i Vorgod-Barde hallen er tilbageblik på et aktivt år med meget liv i hallen. Det har
været driftigt og aktivt
Vorgod-Barde motion og fritid har i årets løb haft mange brugere gennem hallen hver uge. Godt at se at
foreningen har formået at fastholde aktivitetsniveauet. Godt at se der kan holdes gang i indendørs fodbold
badminton og håndbold som er en vore store brugere. Der har været afholdt hjemmestævner med flere
lokale hold festlige dage. Med god opbakning fra forældre og tilskuere. Der er i samarbejde med
håndboldafdelingen etableret mulighed for kortbane håndbold med nye streger.
Gymnastiksæsonen blev rundet af med en festlig opvisning en fredag i marts. Jeg vil blot fremhæve et stort
mor-far-barn hold og helt frem til et +60 hold det er da skønt at se. En virkelig god aften!
Der er også kommet godt gang i de månedlige hækle/strikke events i mødelokalet, derudover er der afholdt
ølbryggerkursus, julemesse, julefrokost og gudstjeneste/fastelavnsfest. Godt at vi på den måde kan være
med til at skabe liv i hallen. Til de mange arrangementer har vi stor hjælp af mange frivillige som gør det
muligt. Tak for det!
Hallen har fået ny hjemmeside og medarbejderne er også dygtige til varetage opgaven med at profilere
vores hal. Jeg tænker på Facebook og ”Mobilholdet”, som I sikkert kender fra tv midt-vest.
Der er grund til at rette en stor tak til medarbejderne med Leo i spidsen. I er et kreativt og velfungerende
hold, som med jeres talrige ideer er med til at sætte vores Vorgod-Barde på landkortet.
Sidste nye er at vi er ved at gøre klar til E-sport, som starter op om kort tid
I årets løb er der arbejdet med forberedelse til byggeri i etape 1-2-3 med hver sit udvalg stor tak til alle der
har taget en tørn i udvalgene.
Etape 1 som er omforandring omkring cafeteria og indgangsparti
Etape 2 som er klatreetape fra kvadratmeter til kubikmeter
Etape 3 som er byggeri med udvidelse til større fitnesslokale og evt. lægehus
Vi vil i samarbejde med vore mange brugere, såvel foreninger som skole, SFO og børnehave bestræbe os på
altid at være klar til at bakke op om nye tiltag samt udvikle og tilpasse vore faciliteter, så de hele tiden
fremstår tidssvarende. Vi vil altid være med på nye ideer.
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