Formandsberetning ved generalforsamlingen
onsdag 19. august 2020 i Vorgod-Barde Hallen
Formandsberetningen er et tilbageblik på et år med meget liv i hallen
indtil Danmark lukkede ned pga. Corona virus.
Det blev også et år hvor det var sundhedsfællesskabet der fyldte meget.
Men hvor er det fantastisk at vi nu er i gang med byggeriet! Vi gik ind i
projektet med fuldt engagement. Vi troede så meget på det, at vi turde gå
i gang. Sådan arbejder vi i Vorgod-Barde!
Angående sundhedsfælleskabet er vi stadig blæst helt bagover af den
vanvittige interesse og opbakning, som projektet har mødt.
Dette gælder lige fra pressen over private til virksomheder.
I efteråret fik Kibæk Fysioterapi tilladelse fra Region Midtjylland til at
åbne en satellitklinik i Vorgod-Barde, som en del af det kommende
sundhedsfælleskab.
Vi havde i januar møde med 55 engagerede indsamlere, som efter
borgermøde med 300 deltagere var klart til at besøge ca. 800 husstande
og mange virksomheder. Det var jeres fælles indsats og arbejde der
resulterede i at vi samlede 2,6 mio. kr. ind! Kæmpestor tak for indsatsen
og bidragene. Uden det kan vi ikke nå i mål med et byggeri, der igen
sætter Vorgod-Barde på landkortet som en by i udvikling, og hvor vi tør
være ambitiøse.
Sidst i juni tog vi første spadestik i fællesskab med kommunen. Jeg havde
den glæde at tage første spadestik sammen med borgmester Hans
Østergaard og, bruge den spade som lokale ildsjæle for 40 år siden
anvendte ved første spadestik til Vorgod-Barde Hallen. Det var en
solskinsdag med de 50 tilladte deltagere.
Tak også til Ringkøbing-Skjern Kommune, embedsmænd og politikere, for
samarbejdet og opbakningen.
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 vores store brugere.
Der har været afholdt hjemmestævner med flere lokale hold. Dejlige dage
med god opbakning fra forældre og øvrige tilskuere. Som noget nyt har
der været i år været floorball. Gymnastik sæsonen sluttede brat uden
opvisning da Danmark lukkede ned pga. covid-19 Vi glæder os nu til at få
2020 sæsonen i gang.
Spisecafé hver anden torsdag er blevet populært fra starten. Omkring 3040 mennesker deltager og får -foruden et godt måltid mad - socialt
samvær. Det er et initiativ, der giver nye brugere i hallen.
Vi prøver hele tiden at sørge for at vores lokaler fremstår
imødekommende og er med til at hallen fremstår attraktiv til udlejning
ved private arrangementer, fx børnefødselsdage.
Der er igen godt gang i de månedlige hækle-/strikke events i mødelokalet,
derudover er der afholdt ølbryggerkursus, vinsmagning, 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.
Der er i årets løb ydet en ekstraordinær indsat både med
sundhedsfælleskab og covid-19.
Hallens medarbejdere er et kreativt og velfungerende hold, som med
talrige ideer til aktiviteter og arrangementer i hallen, er med til at gøre
Vorgod-Barde til et attraktivt sted at bo. 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 vores faciliteter, så de hele tiden fremstår tidssvarende.
Tak til bestyrelsen for samarbejdet!
Jørgen Clausen, formand for Vorgod-Barde Hallens bestyrelse

