
Formandsberetning ved generalforsamling 

Tirsdag 25.maj 2021 i Vorgod-Barde hallen 

 

Formandsberetningen er et tilbageblik på et år præget af Coronavirus og et stort 

byggeprojekt. 

Der har været lukket ned for stort set alle vores normale aktiviteter, men vi har til 

gengæld set vores tilbygning til ”Sundhedsfælleskab” gå fra tegning til virkelighed. 

Angående de normale aktiviteter er vi glade for, at Kultur- og Fritidsudvalget i 

Ringkøbing-Skjern hurtig var ude og understøtte det normale aktivitetstilskud, og dermed 

holde hånden over foreninger og haller i kommunen. 

Tilbygningen, som hen over det sidste år er vokset op af jorden, kan vi alle i Vorgod-Barde 

være stolte af. Vi er stadig blæst bagover af den opbakning vi har mødt. Særlig tak til alle i 

Vorgod-Barde for jeres opbakning og interesse, som vi har kunnet mærke gennem hele 

projektet. Det er endnu et bevis på, at i Vorgod-Barde vil vi udvikling - og vi tør være 

ambitiøse.  

Tak til alle private og firmaer for det økonomiske bidrag på 2,6 mio. kr., uden det var vi 

ikke kommet i mål med ”Sundhedsfællesskabet” - det kan vi være stolte af.  

Vi har alle været med til at sikre gode trænings- og sundhedsfaciliteter mange år ud i 

fremtiden. 

Byggeriet har hele vejen fulgt både tidsplan og budget. 

Og i februar underskrev vi lejekontrakt på to behandlerrum med Karen og Alexander 

Skovgaard Kvarning, der har flyttet deres psykologpraksis til vore nye lokaler. De startede 

op her 1/5-21. 

Skønt de også ville være en del af sundhedsfællesskabet, som per 1/6-21 også indeholder 

Kibæk Fysioterapi, der har lejet det tredje behandlerrum. 

Den foreningsbasserede idræt er netop startet op igen – det er godt at få liv i hallen igen. 

Der er grund til at rette en stor tak til medarbejdere i hallen, med Leo i spidsen, for et år 

præget af covid-19 og byggeri. Nogle har været hjemsendt i perioder. Alle er med jeres 

engagement med til at gøre Vorgod-Barde et attraktivt sted bo.  

Tak til bestyrelsen for samarbejdet! 

Jørgen Clausen, formand Vorgod-Barde Hallen   


