
Formandens beretning
Generalforsamling d. 4. februar 2022 i Vind Sogns Borgerforening



• Generalforsamling i 2021 var udskudt til d. 26-08-2021 pga. covid-
19 restriktioner i februar´21

• Nye vedtægter blev vedtaget d. 26-08-2021

• Resulterede i en skrumpet bestyrelse
• Fra 7 til 4 bestyrelsesmedlemmer

• Fra 2 til 1 suppleant



• Konstitueringsmøde d. 15. september 2021
• Formand Anne Ovesen

• Næstformand Martin Bonde

• Kasser Rune Stjernholm

• Sekretær Christina Refstrup

• Suppleant Grete Rask

• Borgerforeningens repræsentant i Landsbycenter Vind : Rune Stjernholm

• Borgerforeningens repræsentant i Vindkraften: Lars L. Pedersen



Hvad har vi så lavet siden d. 26. august 2021

• Bestyrelsesmøde afholdt 
• D. 15. september 2021

• D. 27. oktober 2021

• D. 6. januar 2022

• Arbejdet med at finde tovholdere til borgerforeningens 
arrangementer og planlagt datoer for det kommende års 
arrangementer

• Arbejdet med kommunen om trafiktælling i Vind og 
fartdæmpende foranstaltninger

• Fremtidens kollektive trafik i Herning kommune

• Formandsmøde d. 17. november 2021



Hvad har vi så lavet siden d. 26. august 2021

• Fortsat arbejdet med :
• Cykelsti langs Præstevejen fra Vind til Skjernvej

• Fulgt med i udviklingen af El-motorvej fra Idom til Endrup

• Forsøgt at finde ud af OM der er et vindmølleprojekt i Vind

• Støttet forældrene i Vind ved at gøre Herning Kommune opmærksom på 
problemer i skolebuskørslen til Sørvad skole

• Fulgt med i MidtTrafiks planer om ændring af busrute 26 

• Fulgt med i dannelsen af Natur Nationalpark Vind Hede og Stråsø Plantage 
(Signe Berg Madsen er vores repræsentant i dette udvalg)

• Flyt-til-Vind kampagne

• Planlægning af Vind Sogns Borgerforenings 50 års jubilæum i 2022

• Planlægning af Vind by´s 100 års jubilæum i 2023



Arrangementer siden d. 26. august

• Svampetur d. 5. september
• Super hyggelig dag hvor der deltog omkring 20-25 personer

• Løvfaldsfest d. 25. september
• 72 tilmeldt 

• God fest med god musik og rigtig god stemning

• Valgcafé d. 16. november
• Hyggelig dag 

• Julemarked og juletræstænding d. 28. november
• Super tilslutning 



• Der er mange som giver borgerforeningen en hjælpende hånd med 
både store og små opgaver. Det vil vi gerne sige TUSIND TAK for 

• Vi begynder ikke at nævne navne da vi ikke ville blive færdige i 
aften med at remse op OG der ville være stor risiko for at vi ville 
glemme nogle 

• SÅ derfor TUSIND TAK til alle som hjælper os og som støtter op 
om Vind Sogns Borgerforening



• Til sidst vil jeg som formand gerne sige mange tak til 
borgerforeningens bestyrelse for samarbejdet i det forgangne 
korte år ;-)

• Tak for jeres opbakning og tak for jeres gode humør og positive 
tilgang til bestyrelsesarbejdet 


