
Generalforsamling 
Vind Sogns Borgerforening 

 

Torsdag den 26. august 2021 kl. 19.00 – 19.45 
 
 
 

REFERAT 
 

Grethe Rask bød velkommen til aftenen og præsenterede dagsorden.  

 

1. Valg af dirigent.   

Lisbeth Mikkelsen blev valgt som dirigent og hun bekendtgjorde at 

generalforsamlingen var lovligt varslet. 

  

2. Bestyrelsens beretning, v/Grete Rask herunder – se særskilt powerpoint. 

Orientering v/Asta Gammelvind vedrørende flag allé.  

2020 har været et ”nemt år” – der har kun været de faste flagdage og derved et år 

hvor der ikke har været den indtægt som flagalléen plejer at have. Dog sørgede 

Idrætsforeningen for at hejse flagene i den uge hvor der skulle havde været 

landsbyfest så vi trods COVID-19 kunne glæde os over flagene. 

Orientering v/Rune Stjernholm vedrørende Lokalhistorisk arkiv. 

Det meste af 2020 har arkivet været helt lukket pga. COVID-19.  Kristian Enevoldsen 

er kommet med i arkivet. I forbindelse med Vinds 100 års jubilæum er der planer om 

at få skrevet en bog om Vind – som, hvis det lykkes at søge fonde dertil, vil blive 

husstaldsomdelt, men det må tiden vise.  

 

3. Regnskabsaflæggelse v/Rune Stjernholm, kasserer.  

Se særskilt bilag med regnskabet. Regnskab vedtaget. 

 

4. Indkomne forslag: Forslagene er desværre offentliggjort 2 dage for sent men et flertal i 

forsamlingen kunne stemme for at forslagene blev behandlet i år ved generalforsamlingen 

alligevel. 

Forslag om vedtægtsændring vedr. tilføjelse af dagsorden til generalforsamling  

Denne ændring blev godkendt af et flertal i forsamlingen. 

Forslag om vedtægtsændring vedr. bestyrelsens størrelse Denne ændring blev 

godkendt af et flertal i forsamlingen. 

 

5. Valg til bestyrelsen: Da de nye vedtægter er vedtaget, skal der kun vælges 1 til 

bestyrelsen som fremover består af 4 personer. 

       På valg er:  Jannie Bolesen (modtager ikke genvalg) 

Flemming Jensen (modtager ikke genvalg) 

Grete Rask (genopstiller) Grete trækker sig og stiller op 

som suppleant i stedet. 

Rune Stjernholm (genopstiller) VALGT 

 

(Bestyrelsesmedlemmer som ikke er på valg i 2021: Anne Ovesen, (Rune Stjernholm → er 

på valg i 2021 – se ovenfor), Martin Bonde, Christina Guldberg) 

 



6.  Valg af 2 suppleanter: Da de nye vedtægter er vedtaget, skal der kun vælges 1 

suppleant. 

      På valg er:   Rune Hald (modtager ikke genvalg)  

Sebastian Meiniche (modtager ikke genvalg) 

Grete Rask stiller op og blev valgt  

 

7. Valg af revisor. 

På valg er:  Kurt Poulsen  vil gerne genopstille og blev valgt. 

 

8. Eventuel 

Forslag om borgermøde  i nær fremtid. 

De arbejdsudvalg der skal nedsættes bør laves i god tid, så de som skal lave festerne, har 

god tid til at sætte sig ind i arbejdsopgaverne. 

 

 

Referent Anne Ovesen 


