Referat af generalforsamling i Vind Sogns Borgerforening d. 28-02-2018 i Landsbycenter
Vind.
1. Valg af dirigent. Carsten Bjerrum blev valgt.
2. Valg af referent. Anne Ovesen blev valgt.
3. Formandsberetning. Da Grete Rask har været syg siden juni 2017 har Merete Øksnebjerg
været konstitueret som formand og derfor aflægger Merete beretning i år ved generalforsamlingen.
”Året 2017 har været præget af tumult  Grete har været syg og er stadig syg men forhåbentlig
vender hun snart tilbage til borgerforeningen. Grete har været og ER meget savnet både i
borgerforeningen men også i byen som den positive medborger hun altid har været. Grete har
været en rigtig god formand men i hendes fravær har resten af borgerforeningen løftet i flok og
forsøgt at gøre som vi plejer … Året 2017 har været et år hvor vi ikke har sat en masse nye skibe i
søen men hvor vi alligevel har fået afholdt de arrangementer som har været planlagt. Tovholderne
har haft styr på deres arrangementer – mange tak for det 
Puljen i landsbykontaktudvalget blev i år søgt hjem til Vindkraften – Pengene er gået til at få skiftet
vinduer, døre samt købt et pille magasin til fyret.
Høstfesten 2018 er flyttet til d. 22-09-2018 pga. Landsbycenter var lejet ud i den sædvanlige
weekend, hvor høstfesten plejer at ligge men når nu det meldes ud i god tid OG madholdet har
sagt ja til at de kan lave mad den 22-09-2018 – ja så kan det kun blive vellykket.
Merete slog et slag for at fællesskab er vigtigt – Fællesskabet kan opfattes på flere forskellige
måder. Ingen måde er forkert hvorpå man deltager i fællesskabet og alle i byen er vigtige for
fællesskabet.
Merete fortalte en historie om alle farverne som kom op at skændes om hvem der var mest vigtig –
historien endte med at alle farverne tog hinanden i hænderne og blev til en smuk regnbue. Det kan
man tænke på næste gang en regnbue ses på himlen – den står for fællesskab og samhørighed
og symboliserer at alle er vigtige – ingen kan undværes.”
4. Flagallé. I 2017 har flagalléen været udlejet 8 gange privat, 7 gange til landsbyfest og 7 gange
til konfirmation og andre arrangementer som borgerforeningen afholder udgiften for. Der har været
en udgift på 5200 kr. til flaghejsning. Der er brugt 1109 kr. til stander, flagsnor osv. Der er kommet
et tilskud fra kommunen på 1840 kr. og pr. 31-12-2017 er kassebeholdningen 1832,00 kr.
5. Lokalhistorisk Arkiv. Dette består at Bjarne Nielsen som arkivleder. Jens Gammelvind, Rune
Stjernholm og Carsten Sørensen som medlemmer. Der har været 62 besøg i 2017 hvoraf de fleste
har været lokale folk men der har dog været 2 personer fra Vejle som har besøgt arkivet 3 gange.
3 personer fra Ærø har været på besøg, 2 personer fra Sjælland har været på besøg og 4
personer fra Århus har været på besøg. Arkivet har åbent hver onsdag.

6. Vindkraften. Der er lige afholdt generalforsamling og arbejdsdag d. 24-02-2018 hvor der var en
god tilslutning. Året 2017 har været mest almindelig drift – der har været 52 udlejninger. Der er
booket 40 udlejninger i 2018 indtil videre.
Penge fra landsbykontaktudvalget er brugt til nye vinduer, døre og pille magasin til fyret.
Der er søgt midler (1,3 mio kr.) ved Underværker, RealDania  det er etape 3 i ombygningen som
inkluderer at øverste etage udnyttes til sovepladser plus der sættes en elevator ind i bygningen.
Der er søgt midler til bålhus og shelter ved bla NordeaFonden og SparNordFonden – hele projektet
er dækket økonomisk ved bevillinger på henholdsvis 10.000 og 50.000 kr. fra disse to fonde.
7. Regnskab. Gennemgået af Eva Kjær. Ingen indvendinger til regnskab.
8. Valg til bestyrelse. Johnny Jensen, Jeanette Pedersen og Merete Øksnebjerg er på valg i år.
Johnny og Jeanette ønsker genvalg hvilket de blev. Merete ønsker ikke genvalg og Martin Bonde
blev foreslået. Han blev valgt.
9. Valg til suppleanter. Rune Stjernholm og Anne Ovesen har siddet som suppleanter i 2017 og
ønsker genvalg. De blev valgt.
10. Valg til revisor. Kurt Poulsen blev foreslået og valgt.
11. Evt.
Herunder var der ros til juleudsmykningen på torvet men trist at der ikke var juletræ med lys i
Kirkebyen  Forklaringen på dette er at de juletræskæder som skulle bruges i kirkebyen var for
ringe og træet som står ved kirken kan ikke bære juletræskæde. Der er lovet at der findes en
løsning på dette inden1. søndag i advent 2018. Der var forslag om at kirken selv står for
juleudsmykning ved kirken. Det tages op i borgerforeningen om forslaget skal bringes videre til
menighedsrådet.
Opslagstavlen på torvet bør tjekkes oftere. Det tager borgerforeningen med på næste møde.
Der var et spørgsmål om Årets Vindbo kom gratis ind til alle arrangementer i alle Vind´s foreninger.
Svaret er at det er til Vind Sogns Borgerforenings arrangementer der er gratis entré for året
Vindbo.

Referent Anne Ovesen

