
Referat af Vind Sogn Borgerforenings generalforsamling den 4. februar 2022 

1. Valg af dirigent mm. 

Dirigent: Carsten Bjerrum 

Stemmetæller: Lisbeth Kirk Mikkelsen 

Referent: Christina Guldberg Refstrup 

 

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden Anne Ovesen 

• Nuværende bestyrelse blev konstitueret den 15. september 2021 (generalforsamlingen i 2021 var 

udsat grundet Covid-19). 

• Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor arbejdet primært har omhandlet planlægning af 

arrangementer og møde med Herning Kommune vedr. hastighedsforanstaltninger i Vind by. 

Arrangementer er uddelegeret til forskellige tovholdere. 

• Der har været afholdt 1 formandsmøde med formål at drøfte, hvad et evt. kommende overskud fra 

landsbyfesten skal gå til. Det er besluttet, at overskuddet skal gå til renovering af klubhus, hvor der 

mangler lidt ift. at færdiggøre projektet (materialerne er blevet væsentligt dyrere end først 

antaget/beregnet). 

• Der har været afholdt 2 møder med Landsbykontaktudvalget. På sidste møde blev puljen placeret, 

og Vind fik 75.000 til renovering af klubhus. 

• Der arbejdes med forskellige projekter, der ligeledes er forelagt på borgermøde. Man planlægger 

bl.a. VSB’s 50 års jubilæum til 2022 og Vind by 100 års jubilæum i 2023. 

• Der har i herværende periode været afholdt følgende 4 arrangementer: svampetur, Løvfaldsfest, 

Valgcafe og Julemarked. Det har alle været gode arrangementer med stor tilslutning.  

 

Spørgsmål fra plenum:  

• Er det drøftet i sammenslutningen mellem Ørnhøj, Abildå, Vind og Sørvad om der opleves 

udfordringer med sammenfald af datoer for arrangementer? Senest mellem to borgerforeningers 

julefrokost (Vind og Ørnhøj) - Punktet tages med til kommende samling. 

• Hvad har man gjort sig af tanker omkring 50- og 100 års jubilæum? (Kasseren følger op). 

 

2a.  Flagallé 

Meget få udlejninger i 2021. Regnskab gennemgået under punktet ‘Økonomi’. 

 

2b. Lokalarkivet 

• Nyt medlem i udvalget (Kristian Enevoldsen) 

• Arkivet oplyser, at for få en større tilslutning/flere besøgende, vil de begynde at være 

opsøgende/udfarende, hvorfor man muligvis kan blive ringet op. 

• Åbningstider er oplyst. 



 

Vedrørende jubilæer: 

• Bandet ‘Kul på’ hyres igen til Løvfaldsfest i 2022 for at markere 50 års jubilæum for 

Borgerforeningen.  

• Man har fået forfatter Jens Frydendahl til at lave en bog omkring Vind ifm. 100 års jubilæet. Der har 

været afholdt et møde med Jens Frydendahl, hvor indhold er drøftet og anekdoter og historier 

fortalt. Desuden planlægges at besøge historiske bygninger i Vind by - åbent hus – dette er endnu 

ikke clearet af med involverede. Der søges fondsmidler hjem. 

 

3. Økonomi 

Kasserer: Rune Stjernholm fremlagde regnskab jf. Bilag. Regnskab er godkendt. 

 

4. Indkomne forslag 

Ingen. 

 

5. Valg til bestyrelsen 

• Martin Bonde og Christina Guldberg Refstrup er på valg. Martin ønsker genvalg, Christina er 

afgående.   

Nye bestyrelsesmedlemmer: 

- Nicolai Mogensen 

- Martin Bonde (genvalgt) 

Tak til Christina for sit engagement i bestyrelsen – og tillykke til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

 

6. Valg til suppleant 

Grete Rask ønsker genvalg. Grete er genvalgt. 

Tillykke til suppleanten med valget. 

 

7. Valg af revisor 

Kurt Poulsen ønsker genvalg til revisor posten. Kurt er genvalgt. 

Tillykke til revisoren med valget. 

 

 

8. Valg til revisorsuppleant 



Diana Hornshøj ønsker at melde sig som revisor suppleant. Diana er valgt. 

Tillykke til revisorsuppleanten med valget. 

 

 

9. Eventuelt 

Lisbeth Kirk Mikkelsen reklamerede for dilettantforestillingen. 

 

 

Referent Christina Refstrup 


