Formandsberetning ved generalforsamlingen tirsdag
30. april 2019 i Vorgod-Barde Hallen
Formandsberetningen er et tilbageblik på et år med meget liv i hallen. Det har været driftigt og aktivt.
Vi afsluttede gulvafslibningen med at få gulvet slebet helt i bund og lavet nye streger. Udvendig er hækken
ved nedkørselen blevet klippet ned, så der er bedre udsyn for bilister. Forhåbentlig kan det undgås at der
sker sammenstød med cyklister. Der har tidligere været flere farlige situationer.
Angående sundhedshus og flere kvm til hallen er der fra udvalget og RKSK kommune sendt ansøgning
til statspulje til etablering af sundshuse. Dette gælder dog kun lægedelen.
Vores egen del med fitness og træningslokaler arbejdes der videre med, når det formelle omkring
sundhedshuset er faldet på plads.
Møde med kultur/fritidsudvalg om ny tilskudsstruktur
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, og at der kan holdes gang i indendørs fodbold,
badminton og håndbold. Håndbold er en vore store brugere. Der har været afholdt hjemmestævner med
flere lokale hold. Dejlige dage med god opbakning fra forældre og øvrige tilskuere.
Gymnastikopvisningen blev som noget nyt afholdt en lørdag formiddag. Skønt at se de mange hold og glade
gymnaster på gulvet! I år med et gæstehold fra Herborg. Et godt og festligt arrangement, der sluttede af
med spisning.
Vi har i år også haft et samarbejde med AOF om bl.a. yoga.
De private børnepassere er også begyndt at bruge hallen.
Spisecafé hver anden torsdag er blevet populært fra starten. Omkring 30-40 mennesker deltager og får foruden et godt måltid mad - socialt samvær. Det er et initiativ der giver nye brugere i hallen.
I september blev der afholdt koncert med Tørfisk og The Grandfætters. En virkelig super aften, hvor
frivillige havde pyntet hallen flot op med bl.a. fiskenet og strandsten. Der var ca. 250 koncertgæster, som
blev godt underholdt.
De nyistandsatte lokaler er med til at hallen fremstår attraktiv til udlejning ved private arrangementer, fx
børnefødselsdage.
Der er stadig godt gang i de månedlige hækle-/strikke events i mødelokalet, derudover er der afholdt
ølbryggerkursus, vinsmagning, hesteforedrag, Thomas Kjellerup-koncert, julemesse, julefrokost samt den
kombinerede gudstjeneste og 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.
Vi vil i samarbejde med vores 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

