
Til alle interesserede vedr. ”Skolen” i Vorupør 
 
Vi har her i efteråret 2018 haft et par bestyrelsesmøder, og her er lidt opfølgning på, hvad 
der sker i og omkring ”Skolen”. 
 
I ”Skolekøkkenet” er der arbejdet videre på at få en ny, stor emhætte op. Finansiering er på 
plads, og den er bestilt, og den kommer op i starten af 2019. Dette vil forhåbentlig glæde 
Madklubben, de som laver mad til fællesspisning og strandfesten samt de mange lejere, som 
også bruger køkkenet. 
 
Vi har endeligt fået sponsortavler op i ”Aulaen”. Disse vil løbende blive opdateret som ud-
gangspunkt en gang om året. 
 
Der er god tilgang til Vorupør Sport og Fitness, som nu snart kan fejre 1 års fødselsdag. 
Særligt er der fokus på at få mange af områdets sommerhusejere til at købe et ”sommerhus-
abonnement”, hvor man for kr. 1.000 om året kan sikre adgang til både sig selv og eventuelle 
gæster/lejere, når adgang ønskes i forbindelse med ophold i huset. Det er vigtigt for den 
fremtidige økonomi i centeret, at mange sommerhusejere melder sig på banen, så kender I 
nogen, så henvis endeligt til, at de kontakter Vorupør Sport & Fitness og hører nærmere. 
 
Der er god gang i ”Surf & Work” med stadigt flere, som bruger stedet. Pt. er der gang i en 
større ombygning indvendigt, og i foråret 2019 følger den planlagte renovering af indgangs-
partiet. Realdania har bevilget kr. 400.000, og disse penge skal bruges på det samlede pro-
jekt. 
 
Herudover har der været gang i en række mindre renoveringsprojekter, og der er løbende 
vedligehold. Dette har Jan Werenberg godt fat i hele tiden, og det er også med til at holde 
byens håndværkere i gang ;o) Mere er planlagt i 2019 i takt med, at økonomien tillader det. 
 
Tak for støtte og opbakning i 2018 – vi glæder os til nye opgaver og udfordringer i 2019. 
 
Er der kommentarer eller input, så kontakt gerne Jan Brusgaard på 20 30 31 35 eller 
jan.brusgaard@feriepartner.dk 
 
På bestyrelsens vegne (Sigga Jensen, Jørgen Munk Christensen, Palle Jensen, Jan Weren-
berg og Jan Brusgaard) 
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