Pressemeddelelse fra VIFC
Vi har i VIFC´s bestyrelse, arbejdet på, at få en aftale med vore største långivere. Det har desværre i lørdags den 17.
maj, vist sig ikke at være muligt at få en frivillig aftale med långiverne og derfor har VIFC nu besluttet at gå i
rekonstruktion.
Målet med rekonstruktionen er, med skifterettens hjælp, at få lavet en aftale med långiverne, hvor vi sikrer at VIFC
kan leve på lang sigt.
Centrets udfordring har i flere år været, at vi ikke har kunnet tjene nok penge til, at vi også har kunnet vedligeholde
centret - og med et center med ca. 10.000 kvm under tag – er der behov for en løbende vedligeholdelse, så vi undgår,
at der pludselig kommer store omkostninger til renovering, netop som følge af manglende vedligeholdelse.
Vi har løbende tilpasset omkostningerne, og sparet os til balance i indtægter og udgifter, men vi må erkende at vi ikke
kan spare mere på omkostningerne, uden at det enten går mærkbart ud over f.eks. servicen, rengøringen eller
aktiviteterne i centret – og selv med de tilpasninger og besparelser, der er gennemført, kan vi ikke tjene nok til at
kunne vedligeholde centret og samtidig afdrage på gælden.
Vi har, med andre ord, skåret helt ind til benet – og skærer vi mere – skærer vi i benet!!
Derfor har vi i bestyrelsen, truffet det svære valg at få hjælp til at rekonstruere gælden!
Hvad betyder rekonstruktionen for dig som bruger af centret?
Du vil stadig, under rekonstruktionen, kunne bruge centret som før. Og du vil stadig møde de samme mennesker i
centret – så for dig som bruger vil der ikke, i hverdagen, være en mærkbar forskel.
Vore medarbejdere vil under rekonstruktionen også kunne koncentrere sig om det de er bedst til, nemlig at servicere
vore brugere og sikre gode oplevelser.
Vi har i bestyrelsen valgt at gennemføre rekonstruktionen her hen over sommeren, idet denne periode er vores
lavsæson, hvor der er mindst aktivitet i centret.
Det er ingen hemmelighed, at vi alle i VIFC synes, at rekonstruktionen er ”træls”, for vi ville allerhelst, at vi kunne
koncentrere os om at gøre oplevelserne og aktiviteterne i centret endnu bedre til gavn for vore ca. 10.000 årligt
besøgende…. Men rekonstruktionen er desværre nødvendig, hvis centret skal overleve på lang sigt.
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