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Nyt fra Vorupør i udvikling vedr. Skolen 

Vorupør i udvikling (VIU) har torsdag d. 28.02 2019 haft generalforsamling, hvor 

bestyrelsen for VIU samt bestyrelserne for Vorupør Borgerforening og Vorupør 

Erhvervsforening var samlede. Foreningens revisor Michael Eriksen Frank var dirigent. 

Der blev berettet om et godt år med stort aktivitetsniveau i hele huset. Særligt blev 

fremhævet åbningen af ”Sport og Fitness Vorupør”, som åbnede i januar 2018. Der har 

været god opbakning, og det er allerede nu sikkert, at centeret er bæredygtigt og kommer 

til at fortsætte. Ligeledes er ”Surf & Work” kommet godt i gang, og der er pt. ca. 15 

betalende brugere af Vorupørs bud på et iværksætterhus. Ligeledes har der været god 

gang i udlejningen af gymnastiksal, køkken m.v., ligesom byens brug af lokalerne har 

været tiltagende bl.a. med de populære aftener med fællesspisning. 

Økonomien er fortsat god. Det budgetterede underskud var betydeligt mindre end 

forventet, og der var ved årets udgang (2018) en egenkapital på kr. 141.910,08. Der er 

ingen gæld i foreningen og god likviditet. Der budgetteres også i 2019 med et mindre 

underskud, idet der er mange planer om vedligeholdelsesopgaver og investeringer i 

mindre og større omfang. 

I 2019 vil der fortsat være fokus på at skabe en god og sund drift i foreningen. Kun hvis de 

mange aktører, som benytter faciliteterne, har det godt, kommer der også husleje. Den 

indvendige renovering hos Surf & Work er ved at være på plads, og i foråret 2019 vil man 

gå i gang med det nye indgangsparti. Til begge formål er der bevilget tilskud både fra 

FLAG og Realdania. Hertil bidrager også VIU med penge og arbejdskraft. 

Der bliver i anledning af færdiggørelsen af det nye indgangsparti planlagt et ”Åbent hus-

arrangement”, hvor alle som har lyst til at se og høre mere om, hvad der foregår og ikke er 

faste brugere er meget velkomne. 

Bestyrelsen for VIU består også i det kommende år af Jan Brusgaard, som af de to 

foreninger, som står bag VIU, er udpeget som formand. Dertil Sigga Nicoline Jensen og 

Jørgen Munk Christensen som fortsat er udpegede af Vorupør Borgerforening og Palle 

Jensen og Jan Werenberg som fortsat er udpegede af Vorupør Erhvervsforening. Som 

revisor modtog Michael Eriksen Frank genvalg. 

På bestyrelsens vegne 

Jan Brusgaard 

Vorupør, 05.03 2019 


