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Beretning  



Bestyrelsens konstituering

Formand Frits Stjernholm
Næstformand Inge Jakobsen
Kasserer Sune Søndergaard 
Sekretær Karen Vibe 
Repr. VSB Flemming Jensen
Repr. VIF Finn Poulsen 



Aktiviteter i 2016

• 6 Bestyrelsesmøder 
• 3 Møder i formandsregi, (strategimøde, 2 i legepladsudvalget)
• 1 Møde med Herning Kommune (legeplads)
• 2 møder i Danske Forsamlings Huse forening 

Tid til at kikke  dybere ind i LandsbyCenteret´s maskinrum

(Storm i 2013, Klubhusrenovering 2014, IT 2015, Legeplads 2016). 



Fast punkt til B-møder:

Status vedligehold ude og inde

Hovedreparation af ventilationssystem LCV, (filtre, lejer, brandspjælde, brandtermostat).

Oliefyr service (Fast serviceinterval) 

Ventilationskanaler i Klubhus (Skorstensfejer)

Diverse el-installationer (udendørs CEE-stik, CEE-stik vaskemaskine)

Motor- og udluftningsstyreboks klubhus  

Energispare foranstaltninger (pærer, ny tørretumbler) 

Nye blandingsbatterier på toiletter i Klubhus

 Indkøbt nye borde-bænkesæt

Gulvet toplakeret i juli

Reklameskilte flyttet

 I mål med AV-Lyd i LCV













Skader

Håndvask herretoilet – Erstattet

Gulvskade ifm. 18 års fødselsdag – ikke erstattet – ringe tilhørsforhold

Målgruppe?

9. Klasse fra Holstebro uden lokal tilhørsforhold – ikke målgruppen



10 års fødselsdagsfest
200 tilmeldte  

Lækker fødselsdagsmenu incl. 
velkomstdrink 100 kr. – børn 25 kr.

Lokal musikalsk underholdning Senzaa

Lokal underholdning i ord og billeder

Råhygge for børn og unge i klubhuset For pengegaver fra Vind Idrætsforening, 
Borgerforeningen og Vandværket, har vi 
købt opstammede træer + et spejl.    



Julefrokost m/ 126 deltager

Nytårskur

Fokus på Vind Profilering

Rød løber  



Fernisering – Kunst på væggene i LandsbyCenter Vind  



Sponsorater

• Legepladsen – Steen Stjernholm A/S

• Legepladsydelse – Entreprenør Bjarne Jakobsen

• Hovedreparation af ventilationssystemet – Nyholm Smed & Montage  

• Røde løber – Anne & Tonny Bjerrum 

• Røremaskine – Madholdet/Per Kamp 



Målsætning i  2017

• Indkøbe nye borde til LCV 

• Komme i mål med Legepladsprojektet (maj) 

• Færdiggøre udenoms arealer ved aktivitetsområdet (maj) 

• Gelænder ved indgang til klubhus, (maj)

• Belysning i udhæng v/ klubhuset

• AV – Lyd i Klubhuset

• Belægning v/ busstoppestedet og postkassen

• 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



Tak til sponsorer og lokale forretningsforbindelser

Tak for det gode samarbejde på tværs af foreninger, udvalg og råd 

Tak til formændene for VSB og VIF i et ligeværdigt og konstruktivt samarbejde

Tak til Randi, som bogholder og klargøring til autoriseret revisor. 

Tak til Kristian for hjemmeside, folder, foto etc. 

Tak til IT-eksperterne, Stefan, Kim, Kristian, Bjarne og Jens

Tak til Lise for kunstkoordinator arbejdet 

Tak til Dream Team (Det grønne hold)

Tak til min bestyrelsen

Tak til Landsbycentrets engagerede medarbejderne – Sanne & Asta

Tak til det gæve pensionisthold – Clean dream.   


