
 

 

 

Udsat Generalforsamling 2021 

Status beretning (kort version) 

 

Grundet forsamlingsforbuddet mht. Covid-19 udsættes generalforsamlingen til: 

6. maj 2021 kl. 19.00  

Hvis forsamlingsforbuddet umuliggør fysisk møde denne dato afholdes 

generalforsamlingen virtuelt på tidspunktet – et link til det virtuelle møde vil være 

tilgængeligt på Brørup Hallernes hjemmeside på dagen for mødet. 

Den siddende bestyrelse og ledelse vil opretholde det ledelsesmæssige hverv og 

ansvar frem til den nye mødedato. 

 

Regnskabsåret 2020: 

Et år i Coronaens tegn. 

Ved generalforsamlingen i februar 2020 havde vi ikke i vores vildeste fantasi hverken set en 

nedlukning eller varigheden af denne. Brørup Hallerne er dog fortsat i en sund position både med 

hensyn til drift og økonomi.  

Anderledes kan det dog være for vores brugere, der ikke haft muligheden for at opretholde den 

sociale kontakt, fællesskabet og alle de andre gode oplevelser man bliver mødt med i Hallerne og 

Motionscentret.  

Vi fra Brørup Hallerne er stolte over og vil gerne takke for den utrolige opbakning, som vores 

bruger har vist os både ved positive henvendelser og økonomiske tilskud. 

Nedenfor vil jeg gerne vise nogle nøglepunkter fra året der gik. 

 

ØKONOMI: 

Budgetmødet blev afholdt efter generalforsamlingen og gjaldt for året 2020. 

Vi sluttede året med et lille plus på ca. 36.000 Kr. - mod et budgetteret overskud på ca. 35.000 Kr.  

 

 

  



VEDLIGEHOLDELSE OG INVESTERINGER: 

De nødvendige tiltag er blevet foretaget: 

Den nye flotte Multibane bag hal 2 blev færdig og har allerede været flittigt brugt af folk i alle 

aldre. 

Vi vil gerne takke for støtten fra Frøs, Norlys, Ingrid Og Peder Juul Henriksens Mindelegat Fond og 

Fonden for Brørup Sparekasse. 

Der er foretaget en del omrokeringer i motionscenteret, således vi fik plads til flest mulige, uden at 

skulle fjerne for mange maskiner under Corona-restriktionerne. 

For at optimere ergonomien for vores medarbejdere er der indkøbt nye borde og mål. 

Motorikvæg med støtte fra Brørup Sparekasse Fonden blev taget i brug 

 
 
TAK: 

Jeg vil gerne rette en tak til alle, der gør det muligt at drive Brørup Hallerne – selv under Corona 

restriktionerne: 

Sponsorerne, uden dem var meget ikke muligt. 

Brugerne – der gør det umagen værd at gøre en indsats. 

Vejen Kommune – med hvem vi har et utroligt positivt samarbejde. 

Pressen – der gerne møder op, når vi har nyt at berette. 

Bestyrelsen – for jeres konstruktive indsats – det er altid en fornøjelse når vi mødes. 

Sidst vil jeg gerne takke alle gamle og nytilkomne medarbejdere – uden Jeres store indsats ville det 

ikke være det samme at komme i Brørup Hallerne. 

 

På bestyrelsens vegne 

Lars Beier Madsen, Formand 


