
Vejen Idrætscenter lukkede midlertidigt lørdag den 14. marts 2020  
p.g.a. smittefaren ved Covid-19. Dermed kan vores medlemmer ikke træne  
i fællesskab med venner og gode bekendtskaber som normalt.

Nogle af vores gæster har spurgt om vi kompenserer vores medlemmer for de 
uger, vi holder lukket.

Vejen Idrætscenter er en non-profit organisation. Pt. er der aflyst mere end 400 
arrangementer i vores ordrebog. 

Vi er derfor 100% afhængige af jer – vores loyale medlemmer. Vi håber på jeres  
opbakning. Med jeres hjælp kommer vi igennem dette med færre skrammer.

Vi har fundet 3 muligheder, der tilbydes vores betalende medlemmer:
1)  Mange medlemmer har givet til kende, at de ikke ønsker kompensation.  

Det er vi dybt taknemmelige for – TAK.

2)  Er du stadig aktiv medlem i april, har du nu mulighed for hver uge vi holder  
lukket, at modtage et beløb til Vejen Idrætscenter på 100 kr.  
Beløbet kan anvendes til personlig træning, i Sportscaféen, sportspas, kultur  
- ja alle muligheder i Vejen Idrætscenter.

 Eks. 3 ugers betalt træning = 300 kr. til køb i Vejen Idrætscenter som  
indsættes på din strakskonto*

 For de der ønsker kompensationen fås dette kun ved personligt fremmøde  
i Vejen Idrætscenter, når vi igen har åbent. Tidspunkt meldes ud på  
www.vejenic.dk

3)  Du har mulighed for at blive sat på pause i lukkeperioden.
 Send en mail med navn og medlemsnummer til js@vejenic.dk – så vil du straks 

blive kontaktet. Vi regulerer pr. 1. maj 2020 både NETS og årskort.

Med denne løsning ser vi frem til fortsat at kunne levere service, faglighed og ikke 
mindst træning på et højt niveau i fællesskab med jer!

På vegne af hele holdet bag Vejen Idrætscenter

TAK
Stor tak for den store støtte og 
opbakning Vejen Idrætscenter 
oplever i disse dage.

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

Vi glæder os  
meget til, at  
huset igen  
fyldes med sport  
og fællesskab!

Petersmindevej 1 · 6600 Vejen · www.vejenic.dk

NON-PROFIT
SIDEN 1951

*Der kan max. indsættes 110% af din abonnementspris.

Jakob Sander

Gesten Fritidscenter · Skodborg Hallen · Vejen Hallen

Bestyrelsen udtaler:

”Bestyrelsen sender en 
stærk appel til at det  
enkelte medlem beslutter  
at forsætte som aktivt  
medlem, og dermed støtter 
op om Vejen Idrætscenter.

Idrætscentret har  
naturligvis gjort alt for at 
minimere alle de faste 
omkostninger og vil også i 
størst muligt omfang gøre 
brug af regeringens  
udmeldte hjælpepakker.”

På bestyrelsens vegne
Thomas Rask Jensen
Bestyrelsesformand


