
Referat af generalforsamling
Vind Sogns Borgerforening

Torsdag den 28. februar 2019

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.  
Carsten Bjerrum blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning, v/Johnny Jensen.
Året 2018 har været et stille år for borgerforeningen. 
Konstituering ved det første møde efter generalforsamlingen 2018 endte med 
at Johnny Jensen blev formand, Jannie Leth Bolesen blev næstformand, Eva 
Kjær blev kassér, Jeanette Pedersen blev sekretær, Flemming Jensen, Grete 
Rask og Martin Bonde blev alm. bestyrelsesmedlemmer.
Rune Stjernholm og Anne Ovesen var valgt som suppleanter.

I årets løb har der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, 3 formandsmøder, 4 
møder i Nordvestkraft regi, 4 landsbykontaktudvalgsmøder.

Nordvestkraft er samarbejdet mellem Vind, Sørvad, Ørnhøj og Abildå. Det 
handler meget om videns deling og samarbejde i forhold til Herning kommune.

Landsbykontaktudvalget er et udvalg i Herning kommune, som har til formål at 
hjælpe med udviklingen af landdistrikterne via dialog. Det er blandt andet 
udvalgets opgave at komme med forslag til ”Politik for landdistrikterne”. En 
anden af opgaverne er at fordele byrådets årlige pulje på 1.200.000 kr. mellem
de borgerforeninger, der er medlemmer af Landsbykontaktudvalget. I udvalget 
sidder deltagere fra 27 borgerforeninger samt 5 kommunale politikere. 

Der har desværre været en medlems tilbagegang i Vind Sogns borgerforening. 
Borgerforeningen vil fremadrettet forsøge at være aktiv flere gang i løbet af 
året omkring medlemstegning så folk husker at få betalt medlemskontingent.

Af arrangementer der er afholdt i løbet af året der er gået kan nævnes:
 Affaldsindsamling med den sædvanlige gode tilslutning.
 Arbejdsdag blev afholdt også med god tilslutning
 Borgerforeningen deltog i Landsbyfesten 2018 hvor vi bla. kårede årets 

Vindbo. Denne gang blev det Asta Gammelvind som fik den velfortjente 
titel.

 Skt. Hans i år faldt på en lørdag. Det var koldt og blæsende. 
Borgerforeningen besluttede at spisningen blev rykket op på 
sportspladsen, hvor der var mere læ og som en bonus kunne børnene 
sikkert benytte legepladsen. Der var desuden heller ikke så langt til 
toiletfaciliteterne. Bålet havde vi fortsat på engen. Denne måde at 
afholde Skt. Hans på, vil vi gentage fremover, da vi har fået mange 
positive tilkendegivelser for det.

 Svampeturen blev aflyst pga. mangel på svampe efter den tørre 
sommer.

 Høstfesten var blevet omdøbt til Løvfaldsfest – det var en rigtig god fest 
på trods af der kun var 60 tilmeldte. Maden var rigtig god og alle der var 



med hyggede sig men vi så selvfølgelig gerne flere tilmeldte. Vi vil fortsat
holde Løvfaldsfest.

 Markedsdag – Maibrit Plougman var den helt store bærende kraft for 
dette marked og det blev en rigtig god dag – med mange kræmmere og 
Herning helikoptere som kom og fløj med de som var interesseret i det – 
det var der rigtig mange der var. 

 Julemarked – Igen god tilslutning både af besøgende og af kræmmere.
 Juletræstænding – ikke så stor tilslutning til dette – det var meget koldt 

og blæsende. Det var formentlig grunden til at der ikke var så mange 
som fulgte med til torvet for at synge og tænde julelys. 

Af andre projekter, der har været arbejdet med i år, kan nævnes:
 Mobilmasten som nu endelig er sat op her i Vind – det har taget 3 år fra 

starten til nu hvor masten står her. Bedre sent end aldrig og de som har 
Telenor som mobiludbyder kan mærke at de har bedre dækning.

 Cykelstiprojektet fra Vind til Sørvad er kommet skidt fra start. I 
udviklingsplan fra både 2007 og 2010 er der nedskrevet at der skulle 
arbejdes for en cykelsti fra Vind til Sørvad langs den gamle bane over 
Bavnen til Sørvad.  I 2014 blev der afsat 1 mio kr. til dette projekt. Jens 
Bernhard Knudsen (V) har støttet projektet og været behjælpelig hvis vi 
har haft spørgsmål. Kommunen har lavet et udkast til linjeføring og stået
for sagsbehandlingen. De har også stået for kontakten til lodsejerne men
desværre er jordekspropriation gået i hårdknude. Borgerforeningen er 
kontaktet af utilfredse lodsejere om at de ikke er blevet kontaktet af 
embedsmanden i Herning kommunen – Der startes forfra med arbejdet i 
samarbejde med kommunen i foråret.

Årets sidste arrangement for den afgående bestyrelse er Fastelavnsfesten som 
er på søndag d. 3. marts 2019, hvor vi glæder os til at se rigtig mange.

Johnny Jensen sluttede af med at takke alle der har hjulpet til i årets løb og 
takkede borgerforeningens bestyrelse for samarbejdet.

Orientering v/Asta Gammelvind vedrørende flag allé. 
 Lejet ud 11 gange til private fester.
 Lejet ud 7 gange til landsbyfest.
 Lejet ud 6 gange til andet bl.a. Påske, Pinse, begravelser osv.
 Kassebeholdning er 2541,55 kr. 
 Overskud i 2018 blev til 709 kr.

Orientering v/Bjarne Nielsen vedrørende Lokalhistorisk arkiv.
Arkivet er et udvalg som hører under borgerforening. 
Arkivet består af Rune Stjernholm, Bjarne Nielsen, Jens Gammelvind og 
Carsten Sørensen.
I 2018 har der været 30 besøgende.
Huslejen sørger borgerforeningen for – den søges hjem ved Herning bibliotek 
men borgerforeningen betaler forbrugsafgifter.
Arkivet sælger bøger og kan kopiere mod betaling – 2 kr. pr kopi.
Arkivet er ved at indkøbe en ny computer – Herning Bibliotek stiller kun 2 
computere til rådighed men arkivet har reelt brug for mindst 1 mere. 

 Forslag: Spørge Herning Bibliotek om de kan stille 1 mere til rådighed.



3. Regnskabsaflæggelse v/Eva Kjær, kasserer. 
Regnskab blev aflagt af Eva Kjær og det blev godkendt af forsamlingen.

4. Indkomne forslag:
Ingen

5. Valg til bestyrelsen:
På valg er: Grete Rask som modtager genvalg  Grete Rask er valgt

Eva Kjær modtager ikke genvalg  Rune Stjernholm er 
foreslået og valgt
Flemming Jensen modtager genvalg  Flemming Jensen er 
valgt
Jannie Leth Bolesen modtager genvalg  Jannie Leth Bolesen 
er valgt

(Bestyrelsesmedlemmer som ikke er på valg i 2019, er Johnny Jensen, Jeanette
Pedersen, Martin Bonde). 
Jeanette Pedersen har valgt at trække sig fra bestyrelsen og derfor har Anne 
Ovesen indtrådt i bestyrelsen indtil generalforsamlingen 2020. 

6. Valg af 2 suppleanter:
På valg er: Anne Ovesen  modtager ikke genvalg da hun er indtrådt i 

Jeanettes Pedersens bestyrelses plads.
Rune Stjernholm  modtager ikke genvalg
Forslag til suppleanter  Lene Vesley og Christina Guldberg 
de er begge valgt.

7. Valg af revisor.
På valg er: Kurt Poulsen  modtager genvalg  Kurt Poulsen er valgt

8. Eventuelt
Traditionen om at synge et par sange til Løvfaldsfest er foreslået at skulle 
fortsætte. 
Der var stor ros til Eva Kjærs pyntning af borde og sal til Løvfaldsfesten.

Referent Anne Ovesen


