Beretning september 2016 – 31. december 2017
Vrønding Gymnastik- og Idrætsforening
Et stykke tid efter TRYG LANDSBY - alligevel gang i den og så en ny shelter
Faste aktiviteter
Stavgang
Stavgang har haft træningsaften om tirsdagen. De er 9 deltagere og hygger sig, tager tit bilerne hen til et
andet område, hvor de så går en tur. Der er ingen der vil kaldes instruktør alle er ledere af gruppen.
Petanquen
Hver mandag på sportspladsen har Petanquegruppen. Det seneste år har der været ca. 10 faste
medlemmer. Frans holder samling på tropperne og hyggen hjælper alle med til!
Badminton
VGIF har i det sidste år igen haft en times badminton i Lundhallen med 4 deltagere. Det er hver mandag fra
kl. 18-19.
Børneidræt på Flemming Efterskole
Børneidræt er en stor succes med ca. 60 deltagende børn og aktive elever. Det er et PR stunt for VGIF og
Flemming Efterskole. Det er et klyngeby projekt
Arrangementer:
Fastelavn
Det er blevet et koncept at holde fastelavnssøndag fra kl. 10–12 og slutte med hotdogs. I år fastelavn mange
børn og voksne. Der er også folk fra Lund.
Skt. Hans aften
God midsommeraften 150 personer deltog vi spiste sammen og havde hoppeborg oppe.
Børge og børnebørn stod for heksen.
Charles spillede igen ved bålet i år og Borgmester Peter Sørensen holdt talen.
Aktivitetsdagen - med anderledes tur rundt i byen
Ikke voldsomt fremmøde men hyggeligt.
I år igen arrangeret sammen med forsamlingshuset
Klubhus og sportspladsen
Der er blevet rejst en shelter, fryseren gik i stykker og legepladsen er renoveret og gennemgået af
kommunen. Dette resulterede i at vi nu kun har en gynge.
Ikke mindst skal nævnes at Frans løbende ordner de steder hvor græsset ikke slås af kommunen.
Fremtiden og fællesrådet
I bestyrelsen har vi sammen med Vrønding fællesråd gjort os overvejelser om fremtidens Vrønding. Hvad
hvis sportspladsen lå bag forsamlingshuset, hvad hvis vi kun havde en forening og MANGE andre ideer.
Hvad ville kommunen tænke og hvad er muligt dernæst hvad tænker byens borgere. Indtil videre er det kun
en fremtidstanke som vi ikke gør noget yderligere ved før end der er mulighed for at jorden bag
forsamlingshuset kan erhverves.
Tak
Alt ovenstående kunne ikke være noget med mindre alle bære med i sådan en lille landsby. Tak til alle der
har givet os en hånd i årets løb. Tak til tovholdere/indpiskere på vores faste aktiviteter og tak til alle som har
hjulpet med store og små opgaver aktiviteter som praktiske opgaver.
Tak også til Horsens Kommune for græsslåning, varme i klubhuset m.m en udgik på ca. 66.000,VGIF den 1. marts 2018
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