
Dejligt vi nu har alle forretningsområder i gang – ikke på fuld kraft endnu  
– men vi er i gang.

Halvdelen af vores ansatte er tilbage på job. De sidste slutter sig til den 9. juli 2020. 
Herfra forventer vi, at alt kører på ca. 85%.
Vi vurderer et samlet omsætningstab på ca. 20 mio. kr. ved årets udgang.
Ved hjælp fra bank, revisor, staten, kommunen og ikke mindst jer, kommer vi  
igennem.

Statens hjælpepakker støtter op med ca. 3.3 mio. kr. Kommunen har garanteret 
foreningernes leje med 90% og skolernes leje 100% i forhold til sidste år. Vejen 
Gymnasium har ligeledes bidraget 100%.

MEDLEMSSKABER
I marts udsendte vi første Medlems INFO med valgmuligheder. I vores optik har 
ALLE truffet det rigtige valg.

VALG 1 ”bevaret medlemskab” har været helt enestående i antal, når vi sammen-
ligner med vores kollegaer i branchen.
I covid-19 lukkeperioden er værdien 1.6 mio. kr. 

61 medlemmer har valgt VALG 2 – ”Gavekort”. Beløbet indsættes på jeres  
medlemskabs-saldo senest den 21. juni 2020.  

557 medlemmer traf VALG 3 ”Covid-19 bero” alle er genaktiveret den 8. juni 2020.

Vi svarede igen med at være først med små udendørs hold – omkring 100 pr. uge 
og senere den første svømmehal i Danmark, der åbnede. Vi har været så klar til 
genstart hele vejen igennem.

Kæmpe, kæmpe tak til dig som medlem af Vejen Idrætscenter.

Vi håber, I alle hurtigt finder tilbage i normale trænings- og fællesskabsomgivelser i 
foreningslivet, i vores faciliteter ude som inde.
 
VEL MØDT – og de bedste sommerhilsner. 
 

TAK
Velkommen til lidt oplysninger 
til vores godt 3.000 medlemmer, 
der har oplyst mailadresse.

Medlemsinformation
Hold øje med 
www.vejenic.dk 
– her udsendes alle  
informationer og  
opdateringer.

Petersmindevej 1 · 6600 Vejen · www.vejenic.dk

NON-PROFIT
SIDEN 1951

Jakob Sander

Gesten Fritidscenter · Skodborg Hallen · Vejen Hallen

SOMMERFERIE
Vi planlægger nu et 
MEGA sommersetup, 
hvor der er plads til 
alle og speciel god 
plads til familier- og 
børneaktiviteter.

MEDLEMS-
SERVICE
er åben igen fra tirsdag 
den 23. juni 2020 og er på 
jcm@vejenic.dk  
 
Mail besvares hurtigst  
muligt – også fra 23. juni 
2020.
 
Bemærk holdbooking, 
bero og opsigelse kan 
ske på online.

VIC 19. juni 2020. Der tages 
forbehold for fejl og ændringer

Nu kigger vi 
kun fremad.

https://vejenkom.halbooking.dk/newlook/default.asp?pid=01

