
Formandsberetning ved generalforsamlingen onsdag  
11. april 2018 i Vorgod-Barde Hallen 
 

Formandsberetningen er et tilbageblik på et år med meget liv i hallen. Det har været driftigt, aktivt og 

præget af byggeri. 

Det var året hvor vi fik afsluttet Etape 1: 

Siden maj havde håndværkere og hallens medarbejdere arbejdet hårdt på at skabe de flotte lokaler vi 

sidder i her. Vægge er væltet og gulve og lofter er fornyet. Ønsket om at åbne op og få mere lys og luft er 

opfyldt på bedste vis, så vi i dag er stolte af og meget tilfredse med resultatet. Det er blevet som vi drømte 

om. Det er lykkes at få hal og cafeteriemiljø til at hænge bedre sammen. 

Processen havde givet hallens medarbejdere en stor arbejdsbyrde i form af ekstra rengøring, ligesom det er 

medarbejderne der løste den store opgave med malerarbejdet. 

Derfor er jeg utrolig stolt af det resultat vi står med i dag. Det blev igangsat af Repræsentantskabet ud fra et 

ønske om nogle rammer der skulle fremstå tidssvarende og indbydende for hallens mange brugere samt 

gæster udefra. Jeg tror vi alle er glade for resultatet. Vi oplever mange positive tilbagemeldiner. 

Ombygningen blev fejret med et Åbent hus-arrangement i august. Det var en god aften med tophåndbold 

med en kamp mellem Nykøbing Falster og Team Esbjerg. 

Etape 2 klatre etape kører på lavt blus 

Etape 3 Som er udvidelse af fitnesscenteret og forhåbentlig med tiden et nyt sundhedshus. Der er nedsat et 

kompetent udvalg som er i gang med arbejdet. 

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. Dejlige dage med god opbakning fra forældre og tilskuere.                            

Gymnastiksæsonen blev rundet af med en festlig opvisning en fredag i marts. Skønt at se de mange hold og 

glade gymnaster på gulvet! I år med et gæstehold fra Bork Havn Efterskole. En virkelig god aften! 

Som noget nyt er E sport kommet i gang 3 dage om ugen. 

Spisecafeen hver anden torsdag i ulige uger kl. 11,30 er velbesøgt og populær tiltag med ca. 30-40 

deltagere. 

Der er også kommet godt gang i de månedlige hækle/strikke events i mødelokalet, derudover er der afholdt 

ølbryggerkursus, vinsmagning, julemesse, julefrokost og gudstjeneste/fastelavnsfest. Nogle af 

arrangementerne med Midt-Vest Event som medarrangør. Godt at vi på den måde kan være med til at 

skabe liv i hallen. Til de mange aktiviteter har vi stor hjælp af mange frivillige som gør det muligt. 

 Tak for det!   

Der er grund til at rette en stor tak til medarbejderne med Leo i spidsen. Det er et kreativt og 

velfungerende hold, som med jeres talrige ideer er med til at sætte Vorgod-Barde på landkortet.  



I årets løb er der arbejdet med til byggeri i etape 1-2-3 med hver sit udvalg stor tak til alle der har taget en 

tørn i udvalgene.                                                     

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. 

Tak til bestyrelsen for samarbejdet! 

 

Jørgen Clausen, formand for Vorgod-Barde Hallens bestyrelse 

 

 


