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Nyhedsbrev – maj/juni 2021. 

Nyheder fra formanden: 

Generalforsamling. 

Så kan vi endelig igen holde vores Generalforsamling. Den burde være holdt efter regler-
ne den 24. februar. Vi sendte også indkaldelse til Generalforsamlingen ud, men umiddel-
bart efter skærpede regeringen forsamlingsforbuddet, så det ikke var muligt at holde en 
fysisk Generalforsamling. Vi udsatte den derfor indtil det igen blev muligt at holde den in-
denfor de gældende Corona regler. Det er så nu det er blevet muligt. Fra den 11. juni må 
vi samles op til 100 personer indendørs, så dermed er det blevet muligt at holde General-
forsamlingen. Vi har indkaldt til Generalforsamling den 17. juni. Vi starter klokken 18.00 
med spisning i Store sal i Sørvad Kultur- og Idrætscenter. Deltagelse i spisning kræver at 
du tilmelder dig enten via vores hjemmeside på nedenstående link  

https://vinding-uif.dk/generalforsamling/ 

Eller du kan ringe til Dorte på tlf. 6179 1669. Du kan deltage i Generalforsamlingen uden 
tilmelding, blot mød op i Store sal klokken 19.00. 

Det er vores håb at rigtigt mange af jer medlemmer kommer til Generalforsamlingen for at 
vise at I bakker op om vores fælles forening. Hvis I har gode ideer I gerne vil have vi skal 
arbejde med, så er det jo også her I kan komme frem med dem. 

Husk at du skal have Corona pas eller have en Corona test der ikke er ældre end 72 timer 
når du kommer til spisning/Generalforsamling.  

Foredrag. 

Den 29. september holder vi foredrag med Daniel Rye. Foredraget arrangeres i samarbej-
de med Vinding Vind Foredragsforening. Der venter jer en spændende aften med en fore-
dragsholder der virkelig kan fortælles spændende og gribende om han oplevelser som 
fange ved ISIS i Syrien. Daniel Rye var den sidste af ISIS fanger der kom ud i live. Hvis I 

https://vinding-uif.dk/generalforsamling/
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vil vide mere om foredraget, så kan jeg anbefale at man ser filmen ”Ser du månen Daniel”. 
Filmen beskriver Daniels oplevelser som fange. Det er en meget stærk og barsk film. 

I løbet af kort tid vil vi sætte billetter til salg. Vi vil orientere på vores hjemmeside, Face-
book og selvfølgelig ved opslag i byen. Der har allerede været en kæmpe forhåndsinteres-
se, så vi forventer hurtigt at billetterne bliver udsolgt. 

Efter Regeringens plan, så forventer de at ophæve det lille forsamlingsforbud helt fra den 
1. august. Dermed er der ikke nogen problemer med at gennemføre foredraget. 

 

Corona. 

Vi har i Vinding Ungdoms- og Idrætsforening været lukket ned i meget lang tid. Der er akti-
viteter der har været lukket helt ned i cirka et år, og så er der andre der har kunnet køre 
videre næsten uændret. Nu ser det endelig ud til, at vi igen kan komme i gang med alle 
vores aktiviteter. Det er så vores håb, at alle medlemmerne vil starte op igen, så vi ikke 
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oplever et stort fald i vores medlemmer. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at deltagelse i vores 
aktiviteter kan ske så sikkert som muligt, så mød trygt op igen. Efterhånden som flere og 
flere bliver vaccinerede, så bliver risikoen også mindre. Det er selvfølgelig også derfor det 
er muligt at åbne op igen. 

Nyheder fra Amatørudvalget. 

Amatørudvalget, har som de fleste ved, gang i ”På sporet af Sørvad”. Dette sker i samar-
bejde med Vildbjerg Amatørteater og Kultur kompagniet i Herning Kommune.  
Det er et meget stort projekt, og vi har allerede haft stor gavn af mange frivillige kræfter. I 
alt kommer vi til at have kontakt til ca. 200 frivillige, løbende gennem hele projekt. Uden 
dem vil projektet slet ikke kunne lade sig gøre. 
Det er et helt fantastisk udviklende projekt, der kommer til at sætte Sørvad på landkortet 
på en helt ny måde, og hele Amatørudvalget er stolte af at være en del af projektet. 
Selvom der går meget tid med projektet, har udvalget alligevel besluttet sig for at byen for-
tjener en revy i slutningen af februar 2022. 
  

Nyheder fra Badmintonudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Fitnessudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Fodboldudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Gymnastikudvalget. 

Gymnastikudvalget glæder sig meget til den nye sæson 2021/2022. Vi er i fuld gang med 
planlægningen af den nye sæson. Vi starter op igen i uge 34. 
Men skulle du have en lille træner gemt i maven eller tænker at det kunne være noget for 
naboen. Så tag endelig kontakt til udvalget. 
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Det blev desværre ikke til meget Gymnastik i den sidste sæson, men vi nåede lige at holde 
juleaften i december, hvor julemanden trodsede Corona og kom på besøg. Det er vi glade 
for og han kom frisk og veludhvilet hjem til Grønland igen til nisserne, så alle fik deres ga-
ver til tiden. 
 
Vi har i hele maj måned haft et fantastisk tilbud til de rytmiske børn i byen fra 1 til 9 kl. Vi 
har trænet rytmisk gymnastik i glassalen.  

Nyheder fra Krocketudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Petanqueudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Senioridrætsudvalget. 

Senioridræt er fortsat på stand by, idet Coronaen har sat en stopper for vore aktiviteter. Vi 
ville gerne i gang igen, men har valgt at holde ferie og starter op i september 2021, hvis 
ellers vi får lov til at komme tilbage til normale forhold. Vi ønsker alle en god sommer. 
  

Nyheder fra Støtteudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Svømmeudvalget. 

Intet denne gang. 

Nyheder fra Sørvadløbet. 

Sørvadløbet er AFLYST på vores ”sædvanlige dato” - d. 4. juni 2021. 
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I skrivende stund overvejer vi meget, om vi MÅSKE skal arrangere et løb den 23. septem-
ber. 

Det vil blive meldt ud inden længe, på hjemmesiden og på facebook. 

Vi håber på rigtig god tilslutning hvis det lykkes nu – og vil også gerne sende en hilsen til 
de 45 frivillige hjælpere – I er en fuldstændig uvurderlig hjælp for os! 

Uden jer gik det ikke 😊 

                                                                                                                                                                    

 

Venlig hilsen 
Vinding Ungdoms- og Idrætsforening 

 
 


