
Referat af generalforsamling Vind Sogns Borgerforening

Torsdag den 27. februar 2020

1. Valg af dirigent.  

Carsten Bjerrum foreslået og valgt.

2. Bestyrelsens beretning, v/Grete Rask 

Vind Sogns Borgerforening har en bestyrelse bestående af 7 medlemmer plus 2 
suppleanter. 

I perioden siden sidste generalforsamling er der holdt 6 bestyrelsesmøder og der har 
været afholdt 13 arrangementer:

3/3: Fastelavn (107 deltagere)

31/3: Affaldsindsamling (15 deltagere)

Indsamlet 45 kg affald (mest plastic) – 44 dåser – 202 cigaret skodder

13/3: Podning af frugttræer (12 deltagere – ca.)

11/5: Arbejdsdag (38 deltagere)

26/5: EU Valgcafé (godt besøgt)

5/6: Valgcafé til folketingsvalg (godt besøgt)

23/6: Skt. Hans (81 deltagere)

1/9: Svampedag (15 deltagere – ca.)

28/9: Løvfaldsfest (73 deltagere)

10/10: Borgermøde for ”ramte” af El-motorvejen (35 deltagere)

1/12: Jul i Vind (fuldt hus – mange med henne og synge på Torvet)

10/1: Borgermøde (140 deltagere)

23/2-20: Fastelavnsfest (106 deltagere)

I 2019 var der 153 medlemmer af Vind Sogns Borgerforening sammenlignet med 2018 
hvor der var 119 medlemmer. Der er sagt velkommen til 25 nye borgere i Vind i 2019.
Samarbejdet Nordvestkraft hvor der er 4 årlige møder med erfaringsudveksling fortsætter. 
Af fælles aktiviteter / projekter heri, er der Markedsdag i september. I 2019 var det d. 28-
09 i Ørnhøj. Der arbejdes desuden med cykelsti mellem Vind og Sørvad og 100 meter 
tårnet på Resdal Baune.

Øvrige projekter som borgerforeningen deltager i:
Vindsiden
Samarbejde mellem Vind IF, LandsbyCenterVind og VindSognsBorgerforening om 
landsbyfestugen og opførelse af toiletbygning der er påbegyndt.
Nye blomsterkasser ved indfaldsvejene. 
Møde med Vinding-Vind erhvervsklub d. 22-01-2020
Møder i Landsbykontaktudvalget i Herning kommune. Der afholdes 4 årlige møder her og 
der gives årligt tilskud til Arkivet og Flagalleén.



Derudover søges der midler i landsbykontaktudvalget 1 gang årligt – i 2019 er der søgt 
penge til toiletbygning ved legepladsen.
Der har været afholdt et møde med kommunens driftsafdeling d. 13-03-2019 hvor Drift 
fortalte om mulighederne for at søge dem om hjælp til at udføre opgaver i byen som er for 
store for os selv – f.eks fældning af træer osv. 
Deltagelse i tænketank om udvikling af landsbyerne.

Fremtid:
De traditionelle opgaver og samarbejder.
Flyt-til-Vind kampagne – Vind Sogns Borgerforening bistår med støtte til arbejdsgruppen 
men det er arbejdsgruppen som er den bærende kraft i dette projekt.
Trafikregulering
Skiltning om krondyr på ørnhøjvej
Naturpark Vind Hede og Stråsø Plantage i samarbejde med Herning kommune.

Orientering v/Asta Gammelvind vedrørende flag allé. 

Flagallé var hejst 30 dage i 2019, heraf var de 18 dage betalt af private, 7 dage var betalt 
af Landsbyfestugen, 5 dage uden betalingen hhv. Konfirmation, Påskedag, Grundlovsdag, 
Pinsedag samt Valdemarsdag til markering af Dannebrogs 800-års dag.

Der ydes tilskud fra Herning Kommune og der opkræves et mindre beløb for at flagalléen 
hejses. Der er udgifter til hejsning af flagene og til løbende vedligehold af stænger og flag.

Flagkassen balancerer med et mindre overskud. 

Orientering v/Rune Stjernholm vedrørende Lokalhistorisk arkiv.

Bjarne Nielsen har ønsket at trække sig tilbage som arkivleder. Gerda Jensen er trådt ind i
arkivet som ny arkivleder. 

Jens Gammelvind, Rune Stjernholm, Carsten Sørensen, Bjarne Nielsen og Gerda Jensen 
er dem som arbejder i arkivet. Alle der har interesse i vores egnshistorie er meget 
velkommen man skal ikke holde sig tilbage.

I 2022 har VSB 50-års jubilæum og Valgmenigheden har 100-års jubilæum

I 2023 har Vind by 100-års jubilæum

Borgerforeningen har købt en ny computer til arkivet i 2019.

Hver onsdag er der åbent i arkivet fra 14 til 17.

3. Regnskabsaflæggelse v/Rune Stjernholm, kasserer. 

Dette blev forelagt og godkendt af generalforsamlingen.

Kontingent til Vind Sogns Borgerforening er fortsat 75 kr. pr voksen.

4. Indkomne forslag: Ingen

5. Valg til bestyrelsen:      



På valg er: 

Johnny Jensen (modtager ikke genvalg) - Christina Refstrup er foreslået og valgt.

Anne Ovesen genopstiller og blev valgt

Martin Bonde genopstiller og blev valgt

Bestyrelsesmedlemmer som ikke er på valg i 2020: Grete Rask, Rune Stjernholm, 
Flemming Jensen og Jannie Bolesen

6. Valg af 2 suppleanter:     

Christina Refstrup som har siddet i 2019, men da hun er valgt ind i bestyrelsen ved 
generalforsamlingen d.d., kan hun derfor ikke vælges som suppleant.

Lene Vesely har siddet i 2019 men modtager ikke genvalg

Sebastian Kjærsgaard Meineche er foreslået og valgt

Rune Hald er foreslået og valgt 

7. Valg af revisor. 

Kurt Poulsen har været revisor i 2019. Han modtager genvalg og er valgt for det næste år.

8. Eventuel

Der efterspørges parkeringsregler ved LCV – dette er sendt videre til LCV´s bestyrelse.

Forslag om at høstfesten / løvfaldsfesten kan hedde oktoberfest…

Referent Anne Ovesen




