
Formandsberetning 2022   

Generalforsamling den 20. april 2022 

 

Formandsberetning er tilbageblik på et år hvor Corona satte dagsorden 

på det meste af driften. Efter en sommer næsten uden Corona restriktioner 

var klar til det som skulle blive en normal år.  

Det ville jo hurtig vise sig ikke blive normalt drift år, men igen et covid 19. der satte dagsorden overalt  

Foreningsliv og derfor også hallen aktivitet.  

De normale idrætsaktiviteter under Vorgod-Barde motion og fritid. Badminton, gymnastik, håndbold, indendørs 

fodbold kom dog i gang dog med svære vilkår pga. Corona. Fitness nyder dog glæde af de bedre faciliteter. Floorball 

som er en af de nyere aktiviteter med ok tilslutning. Esport er lukket ned. 

Der var dog travlhed for hallens personale med flytning af kontor fra pavillon  

Som blev solgt og fjernet til stor glæde for det visuelle udtryk udenfor. Kontoret blev flyttet til esport lokale som blev 

lukket.  

Det gamle fitness lokaleblev indrettet til mødelokale. 

Der har været møder med RKSK-kommune om ny indberetning i stedet for Conventus og nye tilskudsregler. 

Og som alle andre gasforbrugere er hallen også ramt af de høje gaspriser. 

Julemessen blev afholdt med god tilslutning. 

Julefrokost med 700 deltager var en virkelig god aften med underholdning 

af Mick Øgendahl og god mad fra Louises Catering i Spjald. En virkelig god aften og lidt heldig for ugen efter lagde 

covid 19 en pause på arrangementer. 

I løbet af året har vi også forbedret lydisolering mellem psykologer og fysioterapeut. Men hvor er det fantastisk at vi 

fået det nye del af huset   

i gang. Godt at høre at samarbejdet med psykologer, fysioterapeut fungere  

godt og de en tilfredse med at være kommet til Vorgod-Barde 

Fastelavn er også afholdt i et samarbejde mellem borgerforening og menighedsråd skønt at være med til at lokale 

foreninger samarbejder. 

Gymnastikopvisningen var igen flyttet til fredag aften. 

Der er været foredrag med Nils Villemoes.  

Arla personaleforeninger har holdt forårsfest med Beerfest tema. 

Mange af arrangementer med Midt Vest Event som tovholder, men de vigtigste er alle de frivillige der hver uge 

bruger tid på at der skabes liv  

i hallen. Og ved arrangementer de grå guld der hver gang på kort tid omdanner 

hallen fra idrætshal til festlokale. Tak til jer alle 

Det sidste arrangement foregik for 2 timer siden og var spisning med indsamler 

til sundhedsfællesskab uden jeres kæmpe indsats til at samle 2.6 million ind 

havde vi ikke stået med et sundhedsfællesskab som vi ser i dag.  

Tak Leo og hallens personale for indsatsen. 

 For bestyrelsen for samarbejdet  

 

Jørgen Clausen      Formand Vorgod-Barde hallen 


