
Generalforsamling 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Vejrum 
Borger- & Gymnastikforening torsdag d. 24. februar 
kl. 11.00 i Vejrum Fritidscenter 

 
For at give alle VBG’s medlemmer mulighed for at deltage i 

generalforsamlingen har vi i år valgt at lægge det en lørdag, hvor vi vil starte med 
brunch og både børn og voksne er velkommen. Under selve generalforsamlingen 
sørger vi for, at der er nogen til at tage sig af børnene og sætte aktiviteter i gang. 
Bestyrelsen ser frem til at der er mange i Vejrum sogn, der har lyst til at være med 
til at drøfte udviklingsmulighederne i Vejrum og hvor bestyrelsen kan gøre en 
særlig indsats. Jeres opbakning har en kæmpe værdi. Alle idéer og tilbud om 
hjælp, af stor eller lille omfang, tager vi gerne imod. Det betyder rigtig meget for 
bestyrelsen  
 
Ca. kl. 12.00 går vi over til selve dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Beretninger fra formand og idrætsudvalg 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af formand/kasserer 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter 

9. Evt. 
 

 
Forslag skal være formanden i hende senest 5 dage før generalforsamlingen.  
Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til generalforsamlingen senest 19/2 
Mail: formand.vbg@gmail.com 
Mobil: 2395 7479 (gerne sms eller mellem kl. 16.30 og 18.00)) 
 
 

Crossdance 
Sted: Vejrum fritidscenter 
Tid: Hver onsdag kl.19-20. Sæsonen starter d. 31/1 løber frem til uge 26  
Pris: 575 kr. inkl. foreningsmedlemskab eller 35 kr. pr. gang.  
 
Crossdance i Vejrum, udbydes af VBG, hvorfor man ved tilmelding til 
aktiviteterne i centret, betaler et årligt foreningsmedlemskab på 75kr. 
Om Crossdance siger vores instruktør Ditte Rønnow:  
”Crossdance” er et dance-/fitnesskoncept, der er opbygget i moduler, der sørger 
for en optimal 60 minutters workout - alt imens vi har det sjovt! ALLE 

fitnessniveauer er velkomne! � 

Er man usikker på, hvor ofte man vil kunne deltage, er det muligt, at betale i døren 
fra gang til gang. Prisen her er 35kr. og man skal altså gå glip af mere end 6 
gange, før det ikke kan betale sig, at købe hele sæsonen.  

Har du ikke været med før er det selvfølgelig muligt, at få en gratis prøvetime �  

Jeg håber at se en masse glade mennesker. Søg gerne ind i gruppen “Crossdance i 
Vejrumstad”, hvis du tænker det kunne være noget for dig, eller har spørgsmål.  
 

Jumping fitness 
Sted: Vejrum fritidscenter 
Tid: Hver mandag kl.18-19 og hver fredag kl.16-17.   
Pris: 325 kr. inkl. foreningsmedlemskab for 10 gange eller 35 kr. pr. gang.  
Der starter ny sæson mandag d.19/2. 
 
Jumping fitness i Vejrum, udbydes af VBG, hvorfor man ved tilmelding til 
aktiviteterne i centret, betaler et årligt kontingent på 75kr. 
Om Jumping fitness: 
Vi har fået uddannet endnu en instruktør - nemlig Janni Norma Naursgaard 
Sørensen. Hende og nuværende instruktør Janni Nielsen, står klar hhv. mandag fra 
kl. 18-19 og fredag fra kl. 16-17, til at træne jer igennem en time fyldt med musik 
og fantastisk pulstræning.  
Jumping Fitness er en fantastisk kardiotræning kombineret med god musik og 
glade mennesker. Kompleksiteten af øvelserne bevirker, at hele kroppen bliver 
styrket. Jumping Fitness er tre gange mere effektiv end løb, hvilket blandt andet 
skyldes den konstante tyngdekraftsændring, der medfører, at mere end 400 
muskler bliver aktiveret samtidig. Jumping Fitness forbedrer styrkelsen af de 
komplekse muskler i hele kroppen og er takket være trampolinens bløde affjedring 
velegnet til genopbygning efter skader. 
Første gang er gratis, så kom og prøv om det kunne være noget for dig. Vel mødt. 
Søg gerne ind i gruppen “Jumping fitness i Vejrum”, hvis du tænker det kunne 
være noget for dig, eller har spørgsmål. 



Sommerbadminton fra den 9. april til 26. August  
Banepris fra 9:00 – 16:00   kr. 700 

Banepris fra 16:00 – 22:00   kr. 900  

+ foreningsmedlemskab á 75 kr. pr deltager. 

Tilmelding. Jørgen Andersen 2332 4556 

Er du medlem af VBG kan enkelt timer bestilles ved Pedellen tlf. 2036 6612 

 

Sommeryoga fra tirsdag den 18. april 
Tid: tirsdag kl 18:00 – 19:15 

Kontingent:  10 gange     385 kr. inkl. foreningsmedlemskab 

Tilmeldingen til Jørgen Andersen inden d 3. april. Tlf. 2332 4556 eller 

Ford1@email.dk 

 

Fodbold for sjov i Vejrum, starter tirsdag den 10. april  

kl.18:30 ved Vejrum Fritidscenter.   
Har du lyst til at spille fodbold og få lidt god motion – uden at spille i turnering, så 

er muligheden her. Om du kommer fra Vejrum, Asp, Linde, eller andre sogne 

omkring Vejrum, er underordnet, eneste betingelser er du er fyldt 17 år. Vi spiller 

hver mandag ca. 1½ time, og bagefter får vi lidt ”mandesnak” over en øl/vand. 

Yderligere oplysninger, kontakt Asger Toftgaard tlf. 2446 8656. 

Pris 150 kr. inkl. foreningsmedlemskab  
 

Fællesspisning 
Torsdag den 22. marts kl.17.30 

Slip let om ved aftensmaden og mød op i Vejrum fritidscenter til hønsekødsuppe 

og tarteletter. 

Pris: Voksne kr. 25,- Børn kr. 20,- 

Tilmelding senest 18/3 på tlf. 26112726. Send gerne SMS med navn og antal 

voksne/børn 

Betaling ved tilmelding. Mobil pay 56337 
 
 
 
 
 

Foreningsmedlemskabet betales kun én gang pr. år. Deltager du på flere 

hold i løbet af året gives der rabat på 75 kr. for de efterfølgende hold. 

Betaler du aktiviteter fra gang til gang skal du kun betale medlemskab ved 

første tilmelding. 
Mobil pay 56337 

Forårsprogram fra VBG 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyt tilbud fra VBG: 
 

Formiddags-Fit i Vejrum 
Sted: Vejrum fritidscenter 

Tid:  Fredag kl. 10 – 11 

Første gang:  2. februar  

Slutter den:  20. april 

Leder: Janni Norma Naursgaard Sørensen 

Pris: 25 kr. pr. gang.  For at gå til Formiddags-Fit skal man være medlem af VBG. 

Medlemskab er 75kr.   

Betalingsform: Man møder op i center og betaler. Man kan betale på Mobilpay 

eller kontant til Janni. 

Om Formiddags-fit: 

VBG starter en helt ny aktivtit op i Vejrum, i samarbejde med Janni Naursgaard 

Sørensen. Formiddag – Fit vil køre 10 gange, hvor målgruppen er seniorer, men 

alle er velkomne. Der vil være en god blanding af Jumping fitness – step og 

balance træning, tilrettet seniorer. Så kan du lide at få dig rørt og få et smil på 

læben sammen med andre friske mennesker. Så mød op i Vejrum Fritidscenter 

fredag den 2. februar. 


