
Nyt fra Vorupør i udvikling – til alle interesserede! 
 
Der har været bestyrelsesmøde i Vorupør i udvikling, som arbejder med driften af ”Skolen”, torsdag d. 20.09. 
Her er lidt om, hvad der blev drøftet og arbejdes med pt.. Det er tanken, at der fremover efter hvert 
bestyrelsesmøde sendes en status ud, så alle kan følge med. 
 
Der er fortsat gang i alle dele af hele bygningen. Vorupør Fribørnehus har stigende tilgang af børn både til 
vuggestuen og børnehaven. Sommeren går på hæld, hvilket betyder øget aktivitet hos Sport og Fitness, og 
der forventes at være flere i gang med at svede og træne muskler den kommende vinter end der nåede at 
komme i gang sidste vinter. Der vil være øget fokus på at få sommerhusejerne i området til at tilmelde deres 
huse også, hvilket er meget vigtigt i forhold til at få økonomien i centeret til at hænge sammen. Der er også 
godt gang i udlejning af aula/gymnastiksal samt øvrige lokaler, som kan lejes til fest eller sportsaktiviteter. 
Særligt er det en glæde med de hyggelige aftener med fællesspisning, som viser sig at være meget 
populære. Tak og stor ros til den gruppe af frivillige, som har taget dette initiativ. 
  
Surf & Work er i gang med en crowdfunding-kampagne (indsamling) til støtte for udvikling af 
iværksætterhuset. Bidrag (store som små) modtages gerne og vil være en stor hjælp. Se mere her: 
http://www.booomerang.dk/projects/ivaerksaetteri-ved-vesterhavet/. Der er tidligere bevilget et tilskud fra 
FLAG til at komme i gang på DKK 150.000, og det er bl.a. egenbetalingen til at få hele dette tilskud hjem, 
som samles ind til. Det lidt større projekt, hvor der skal laves nyt indgangsparti til Surf & Work og 
fitnesscenteret, er også snart ved at gå i gang. Her har Realdania givet tilsagn om DKK 400.000 (inkl. 
moms), og det bliver virkeligt et synligt løft, som alle kan glæde sig til og over. 
  
Vi har lavet en kontaktliste, hvis nogen har spørgsmål i forhold til de enkelte dele af bygningskomplekset. 
Den hænges op i aulaen og ved hovedindgangen til aula/gymnastiksal. 
  
Der har længe været arbejdet på en sponsorvæg i aulaen – og den er nu ved at være en realitet. Mere om 
dette senere, når den er helt klar. 
  
Thisted Kommune har bevilget en 3-årig dispensation til den nuværende lokalplan, og det har været et langt 
forløb at komme så langt, at også tilladelserne til at lave det, som vi rent faktisk laver på stedet er på plads. 
Arbejdet med at få udarbejdet en konkret og varig lokalplan er således udsat for nu, og den ”bold” er spillet 
over til Thisted Kommune. 
  
Der har i løbet af sommeren været mindre reparationsarbejder på bygningen både ude og inde. Det bliver 
sikkert nødvendigt med en arbejdsdag senere på året, som vi med succes har haft tidligere, men det vender 
vi også tilbage til senere. Der anvendes altid lokale håndværkere fra byen. Det er således kun når dette ikke 
er muligt, at vi henter hjælp ”udefra”. 
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