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LandsbyCenter Vind  
26. februar 2015 

Beretning   

 

    



Bestyrelsens konstituering 

Formand  Frits Stjernholm 
Næstformand Inge Jakobsen 
Kasserer  Michael T. Mortensen 
Sekretær  Karen Vibe  
Repr. VSB  Flemming Jensen 
Repr. VIF   Finn Poulsen  



 
 

Udfordringer i 2014  
 
 
  

     

  

•  6 bestyrelsesmøder  
•  3 møder i formandsregi (VIF-VSB-LCV) 
•  Stormskade/vedligehold i LCV 
•  Ombygning kælder (FDF)  
•  Ombygning af Klubhuset 
•  Sponsorarbejde Landsbyfestugen 
•  Hjemmesiden   
•  2 møder om IT i huset 

  
 
 
 
 

  



Aktiviteter LCV 2014  

Aktivitetsoversigt 2014   

Anledning  Antal Personer  
      

Selskaber 60 3767 

Begravelser 3 266 

Fællesspisning 3 275 

Foreningsarrangementer 21 1050 

Turisme 2 104 

Fastelavnsfest 1 105 

Høstfest 1 117 

Gymnastikopvisning 1 110 

Herning Kommune 1 50 

Julefrokost  1 106 

  94 5950 

 20% vækst på selskabsarrangementer i forhold til 2013  

 8% vækst på kr. siden  



Vedligeholdelse LCV  



Ombygning kælder FDF  

 Gennemgang til depot  
 Strøm (korrespondance)    
 Kraftstik til komfur 
 Køkken  
 Kold/varm vand  
 Afløb  



Klubhusrenovering/ombygning uge 34-37    
 

 
Tilpasning undervejs  

 
 Glasparti billard/møde rum.  
 Hårde-Hvidevarer 
 Nye indvendige døre  
 
  

Merudgiften delvis støttet af 
Landsbyfestkassen. 
Samlede støtte fra 
Landsbyfestkassen:  
50.000 kr. + 16.000 + 12.500 
Kommunalt støtte 125.000 kr.  
Tillægsbevilling  
  



  Billard- og møderum 

• Menighedsrådet etableret (tilbud til andre).   

• Tak for økonomisk bidrag til persienner og HDMI-skærm  

• Tak for borde og stole fra Menighedshuset   

 



Klubhuset færdig 

  
 
Indviet fredag den 12. september 2014 
Rundvisning og lagkage ifm. fællesspisningen 7. november 2014   
 



  

LANDSBYCENTER VIND 
  

Holstebrovej 20  Vind  7500 Holstebro  www.vindsiden.dk 
 

 

Hans Dueholm Tlf. 22955081   

Stubbegaardvej 3 

7830 Vinderup 

hans1645@live.dk  

 

                                               Vind, den 25. nov. 2014  

 

Vedr. skader i forbindelse med lejemålet af Vind Klubhus   

 

Under henvisning til den indgåede lejekontrakt punkt 2, gør Landsbycenter Vind hermed krav gæl-

dende om erstatning af de skader bygningen er påført såvel inde som ude.  

 

Køleskabet er bulet. Kemisk rensning af Egetæppe-fliser på begge etager i klubhuset. Ekstraordi-

nær rengøring af indvendige områder. Udvendig lampe er smadret og revet ud af væggen. Buske 

ved klubhusets sydlige ende rykket op.  

 

Det er første gang Landsbycenter Vind   lejer Klubhuset ud efter renoveringen, og skadesomfanget 

er opgjort på et bæredygtigt grundlag og alene ud fra et reelt behov for udbedringer. Der ligger 

tillige en del foto’s på sagen, som er taget dagen derpå.  

 

Foreløbig retningsgivende skadesopgørelse på baggrund af indhentede priser:  

 

1. Nyt køleskabslåge …………………………………………………  2000.00 kr.   

2. Kemisk rensning af Egetæppefliser………………………………  5625.00 kr.  

3. Rengøring indvendig incl. inventarer 4 timer á 200.00 kr………....800,00 kr.   

4. Udvendig lampe …………………………………………………….   600.00 kr.  

5. Elektriker, montering af køleskabslåge + udv. Lampe…… ……. 1200,00 kr.     

Total …………………………………………………………………10225,00 kr.  

 

Bogholderiet fremsender faktura på beløbet til straks betaling. Når Landsbycenter Vind har modta-

get fakturaer fra leverandører, vil vi dokumentere disse overfor lejer, og i den sammenhæng regu-

lere det faktiske beløb i en refusionsopgørelse.   

 

At du først modtager en reaktion fra os nu skyldes, at både Asta Gammelvind og undertegnede har 

været bortrejst i uge 47.   

 

Med venlig hilsen 

 

Frits Stjernholm 

Formand for LandsbyCenter Vind   

Mobil nr.  42420813 



IT 

• Behov? 

• WIFI (trådløs internet alt-i-box)      = 17.000 kr. 

• Brugersikring af lydskab incl. diverse stik (eget arbejde) =     0,00 kr. 

• Ny projektor incl. vægbetjening og kabelføring  = 21.300 kr.  

• Opsætning af gl. projektor i klubhus   =   3.750 kr. 

• Antenneforbindelse 3 skærme i klubhus   =   3.750 kr.  

• I alt (incl. moms)     = 45.800 kr.   

  

 Dialog med Herning kommune  

 

 Hensættelse 50.000 kr. til IT 2015  

 

 

Jysk Datel, Ølgod v/ Asbjørn Gregersen  
Expertgruppe: Kristian Enevoldsen, Kim Sejlund, Stefan Stjernholm og 
lokalarkivet. 



     Ny hjemmeside - Ny folder  
 

Kristian Enevoldsen  

     www.landsbycentervind.dk 



8-års fødselsdag i LCV med 
fællesspisning og Olav Lisby   



  

 Julefrokost 2014: Ny madleverandør, nyt musik og nye barpiger. Overskud 12.500 kr.  

Baren er sponsoreret af:  
Steen Stjernholm A/S 
Astrid & Thyge  
Ejgil Smed   





10-punkts målsætning 2015 

•  IT-etablering 
•  Skiltning – belysning Klubhuset  
•  Borde-bænke omkring huset  
•  Dialog om legepladsen 
•  Dræne omkring hoppeborgen 
 
•  Fortsat drive en økonomisk sund forretning 
•  Vedligeholde faciliteterne inde og ude 
•  Opføre os ordentlig og yde en god service 
•  Gøre Landsbycenter Vind til det foretrukne valg 
•  Ha’ det sjovt og socialt godt med hinanden    
 
  
  



Afrunding 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dreamteam 



Tak til de mange sponsorer og lokale forretningsforbindelser 
 
Tak for det gode samarbejde på tværs af foreninger, udvalg og råd  
 
Tak til formændene i VSB og VIF i et ligeværdigt og konstruktivt samarbejde 
 
Tak til medarbejderne - Asta og Sanne 
 
Tak til Randi, som bogholder og klargøring til autoriseret revisor.  
 
Tak til Kristian for hjemmeside, folder, foto etc.  
 
Tak til IT-eksperterne, Stefan, Kim og Kristian 
 
Tak til Ester for kunstkoordinator arbejdet  
 
Tak til bestyrelsen 


