Formandens beretning
Indenfor denne generalforsamlingsperiode har VBG, sammen med menighedsrådet stået for 2
fastelavnsfester. Bekymringen var stor da vi opdagede, at det i år faldt sammen med vinterferien. På den
baggrund valgte vi at sætte prisen til 20,- pr. person uanset alder, i håb om at det kunne inspirere til at flere
kunne få lyst til at tilbringe en hyggelig eftermiddag sammen med naboer og venner. Vi var nogle få i
bedsteforældre alderen uden børnebørn, men jeg bed mærke i, at der også var unge familier med baby.
Det kunne være hyggelig hvis vi bliver endnu flere, uanset om vi har børn med der kan slå katten af tønden.
23/2 Foredrag ved Flemming Nees, seniorhøjskolen i Nr. Nissum – arrangeret af foredragsgruppen –
arrangementet havde fortjent flere tilhører.
3/3 Gymnastikopvisning – en god og hyggelig aften – hvor vi på grund af at VBG kun havde 3 hold på gulvet,
havde inviteret Trabjerg Mix til at give opvisning –det fyldte salen, selvom der blot var 54 betalende
tilskuer.
22/4 Legepladsdag – ca. 40 arbejdsomme personer deltog – tak for stor opbakning – der blev knoklet
igennem og resultatet er godt
23/4 Affaldsindsamling – Stor tak til alle der mødte frem og gav en hånd med for at holde vores skønne
natur ren og tak til alle dem der på deres vandreture i løbet af året tager en pose med og samler flasker og
dåser op.
Vi havde talt om at få gang i fællesspisning i Vejrum og da der var landsdækkende spis sammen uge blev
der taget et hurtigt initiativ og arrangeret fællesspisning i centret den 26/4. Det var trods kort varsel fint
besøgt.
10/6 havde vi familiedag. Vi havde slået det stort op med hoppe-lege-land og der var arrangeret Petanque
og rundbold turnering, men vi må erkende at det ikke er tilstrækkelig til at få besøgstallet op.
3/9 Bagagerumsmarked – lidt famlende planlægning da ingen i bestyrelsen havde erfaring med dette, men
det lykkedes at få ca. 20 stadepladser – vi gjorde os nogle erfaringer, som vi kan arbejde videre med.
7/10 Der er brugt en del energi på, at arrangere Oktoberfest hvor der var rigtig god tilslutning – vi har gjort
os nogle erfaringer og planer om at gentage arrangementet, måske med lidt justeringer.
26/10 Sang og musikaften ved Jens Dammeyer-Sørensen – arrangeret af foredragsgruppen (fælles for
foreninger)
10/12 Lucia – Arrangeret af menighedsrådet - VBG var i denne omgang kun med af navn.
Igen i denne vinter har der været Banko i centret hver anden torsdag – Det er bankoudvalget der står for at
arrangere dette – Jeg har erfaret at deltagerantallet ca. ligger mellem 40-60 deltagere pr. aften og det er
mit indtryk, at alle er rigtig glade for denne aktivitet.
Ved siden af de nævnte arrangementer har vi en del idrætslige aktiviteter, som formand for idrætsudvalget,
Jørgen Østergaard, vil komme nærmere ind på. Jeg vil blot nævne at vi har brugt en del ressourcer på at få
startet nye aktiviteter op. Bl.a. har vi søgt en del fonde om midler til Jumping Fitness trampoliner og glæden
var stor da vi fik meddelelse om at Jysk Energis sponsorpulje ville sponsere 40.000,- og vi fik også sponseret
15.000,- fra Nordea fonden. Det betyder, at vi i dag har 20 trampoliner og har haft 2 instruktører på kursus.
Struer Gamle Drenge har også betænkt os med et beløb på 3.000,- til indkøb af Hockey udstyr.
Jeg vil sluttelig gerne takke alle, der bidrager til, at ”Der er grokraft i Vejrum”. Det er de omkring mig
siddende iderige bestyrelsesmedlemmer, foredragsgruppe, banko gruppe, borgerklubben, dem der tager
en tørn med legepladsen og græsslåning, går en runde og samler affald, eller dem der tilbyder at hjælpe
med at dække bord, lave kaffe og lignende. Tak til gymnastikledere og andre instruktører, og ikke mindst
tak til alle der bakker op om de tiltag og arrangementer vi introducerer jer for.
Tak for indsatsen til Janni Nilsen, som på grund af flytning, træder ud af bestyrelsen.

