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REFERAT AF VINDING BORGERFORENINGS  

GENERALFORSAMLING 2019 

ONSDAG DEN 6. MARTS 2019 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Underudvalg 

5. Aktivitetsplan og budget for næste år 

6. Indkomne forslag 

7. Valg til bestyrelsen 

8. Eventuelt 

1. Formanden bød de 33 fremmødte velkommen til generalforsamlingen (GF) og foreslog Jens-

Bernhard Knudsen som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten startede med at 

takke for valget og erklære GF for rettidigt indvarslet. Som stemmetællere blev herefter valgt 

Kristine Grünberger og Mona Pedersen. 

 

2. Dirigenten gav herefter ordet til formanden for dennes beretning (se bilag 1). Der var spørgsmål om 

hvorvidt den årlige affaldsindsamling var blevet aflyst. Bent Sørensen oplyste, at emnet ville blive 

drøftet nærmere under pkt. eventuelt. 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

 

3. Kassereren redegjorde for det reviderede regnskab (se bilag 2). Et spørgsmål vedrørende hvor 

mange medlemmer foreningen har, blev besvaret med at der var ca. 400 betalte kontingenter, men 

at det ikke var muligt at opgøre det nøjagtige antal på baggrund af dette, idet de fleste 

kontingenter var husstandsmedlemsskaber, der således kunne indeholde flere medlemmer, dækket 

af samme kontingent. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

4. Dirigenten gav herefter på skift ordet til de tre underudvalg under borgerforeningen: 

a. Æ Fiskehus, ved Flemming Vang: Se bilag 3. 

b. Det Grønne Hold, ved Ellen Vang (se bilag 4). 

c. Lokalarkivet, ved Bent Sørensen: opfordrede flere til at benytte Lokalarkivet samt gerne 

bidrage med egne erindringer m.m. fra livet i Vinding Sogn. Der efterlystes desuden 

personer, der ville hjælpe med at registrere arkivets samling af videobånd og smalfilm fra 

sognet. Endelig henledtes opmærksomheden på Lokalarkivets generalforsamling den 26. 

 marts. 
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5. Dirigenten gav herefter ordet til formanden for dennes fremlæggelse af det kommende års 

aktivitetsplan og budget for samme (se bilag 5), hvilket affødte et spørgsmål om hvorvidt, der også 

fremover ville blive udleveret medlemskort. Svaret herpå var, at borgerforeningen arbejder på 

sagen, men at der ikke fremover ville være navn på et evt. medlemskort, men højst adresse.  

 

6. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag indkommet. 

 

7. På valg til bestyrelsen for en to-års periode var flg.: Jan Grünberger, Niels Erik Karred Larsen, Berit 

Døj samt Maibrit Juhl, der alle var villige til genvalg, hvilket alle fire herefter enstemmigt blev. 

Som 1. suppleant blev Mona Pedersen valgt og i mangel på emne som 2. suppleant, gav GF 

bestyrelsen bemyndigelse til selv at søge at finde en 2. suppleant  for en et-årig periode. 

Som revisorer blev enstemmigt genvalgt Lone Lauritsen og Niels Poulsgaard. 

I mangel af emner som revisorsuppleant gav GF bestyrelsen bemyndigelse til selv at søge at finde 

en sådan for en et-årig periode. 

Idet borgerforeningens nuværende repræsentant i Sørvad Kultur og Idrætscenter (SKI), Ivan 

Thomsen, ikke ønskede at genopstille til den kommende treårs periode, takkede formanden Ivan 

for hans arbejde i den forgangne periode samt efterlyste et emne til dette hverv. Da ingen meldte 

sig, gav GF bestyrelsen bemyndigelse til selv at søge at finde en ny repræsentant for en treårig 

periode. 

 

8. Eventuelt. 

a. Bent Sørensens orienterede om dette års affaldssortering. Bent vil gerne igen stå for at 

arrangere indsamlingen, der er fastlagt til lørdag den 30. marts. Borgerforeningen støtter 

igen med mad og drikke. Bent laver annoncering for indsamlingen. 

b. Bent Sørensen orienterede om, at busrute 26 fortsætter uændret trods besparelser andre 

steder på dette område. Der bliver ikke i denne omgang søndagskørsel. 

c. Esben Esmarch orienterede om rydning af bevoksningen i Vegen Ådalen nord for Langgade, 

som gennemføres 9. – 10. marts. Alle er velkomne, detaljer om mødetid- og sted m.m.  vil 

blive annonceret på facebook. 

d. Vita Bilberg fra SKI orienterede om arbejdet med at lave en velkomstpakke til nye tilflyttere 

til sognet, som forventes startet uddelt i løbet af kort tid. 

e. Afslutningsvis drøftedes kort arbejder i f.m. med den netop igangsatte kloakseparering, 

ligesom der var spørgsmål til oprydning i skoven efter den nylige fældning samt 

vedligeholdelse af stien mellem Grønningen og Løgagervej. 

Dirigenten erklærede derefter GF for afsluttet, takkede for god ro og orden samt gav ordet tilbage til 

formanden. Formanden takkede alle fremmødte for den udviste store interesse for foreningens 

arbejde samt bød Mona Pedersen velkommen som ny 1. suppleant i bestyrelsen. Sluttelig takkede 

formanden dirigenten for det veludførte arbejde. 

 

 

Flemming Vang    Jens-Bernhard Knudsen 

Sekretær     Dirigent 
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Bilag 1. 

Årsberetning for Vinding Borgerforening 2018 – 2019 

1. Samarbejde med Herning Kommune. 

Som det fremgår af vores visionspapir, som blev udarbejdet inden sidste generalforsamling, 

lægger Borgerforeningens bestyrelse en stor del af sit arbejde i at spille op mod kommunen 

i et forsøg på at varetager områdets interesser bedst muligt. 

Vi deltager i fire årlige møder i kommunens Landsbykontaktudvalg, som er et forum, hvor 

alle Herning Kommunes landsbyer mødes, dels for at blive holdt orienteret af kommunen, 

men i lige så høj grad for at orientere hinanden og at påvirke kommunen til at arbejde for 

vores sager. – Det er i øvrigt i samme udvalg, at der træffes afgørelser om den årlige 

tildeling af midler fra Landsbypuljen. En pulje som vi har haft megen glæde af. 

Vi har i årets løb holdt adskillige møder med kommunens folk som skovfogeden, trafik- og 

miljøudvalget, Herning Vand og folk fra ”De grønne Områder”. 

Vi synes selv, at vi har et godt samarbejde med Herning Kommune. Kun på et enkelt 

område er der plads til forbedringer, men det vil jeg vende tilbage til i næste punkt. 

2. Samarbejde med vores nabolandsbyer Vind, Ørnhøj og Abildå. 

Samarbejdet er døbt NordVestKraft. Det er formaliseret ved fire årlige møder, hvor vi 

udveksler synspunkter og erfaringer, og hvor vi forsøger at hjælpe hinanden i stort og småt, 

Bl. a. holder vi på skift en markedsdag. 

Det første og største projekt i øjeblikket er forsøget på at få etableret en cykelsti mellem 

Sørvad og Vind.  

I 2017 blev der af Herning Kommune afsat en million kroner til projektet. Vi var på 

besigtigelsestur i oktober 2017 sammen med Vind og kommunen, for at finde ud af, hvor en 

sti evt. kunne anlægges. Udgangspunktet var, at den skulle følge den gamle 

jernbaneforbindelse så langt, det lod sig gøre. 

Aftalen med kommunen var, at den tog sig af al planlægning og udførelse, herunder 

gennemførte en hurtig og grundig orientering af diverse lodsejere, som evt. skulle lægge 

jord til. 

Vi må desværre konstatere, at der endnu ikke er kommet skred i projektet. Der er end ikke 

holdt møder med alle lodsejere, hvilket har medført rygtedannelser og begrundet 

utilfredshed. De bevilligede penge står os bekendt stadig til rådighed, og vi arbejder stadig 

kraftigt på at få projektet løbet i gang. 

3. Borgerforeningens venner. 

Borgerforeningens Grønne Hold er nu veletableret. Det er en ordning, som vi har meget 

stor gavn af, og som bliver rost i høje toner blandt kommunens folk i driftsafdelingen. 

Holdets arbejde kan vi alle betragte i det daglige ved at kaste et blik på byens bede. 

Et indlæg om holdets arbejde, vil vi vende tilbage til. 
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Ud over Borgerforeningens Grønne hold, har vi planer om at forsøge at etablere et ”Blåt 

hold”. Dette hold kunne som hovedopgaver have: 

• Vedligeholde naturcirklen, herunder at save brænde til brændeskuret.  

• Hjælpe til fastelavn eller juletræsfest.  

• Arbejdsdag på en legeplads.   

• Opsætning af flagalle. 

• Pleje af Å-dalen og Kirkestien. 

• Få lysene i byens juletræer til at virke og andre elektrikeropgaver. 

 

4. Borgerforenings kommunikationsstrategi. 

Borgerforeningen kommunikerer i hovedsagen gennem vores side på facebook, vores 

hjemmeside, vores kvartalsfolder, gennem opslag ved byportene og i skabet ved 

”CykelKurt” og ved afholdelse af borgermøder. 

På facebook lægger vi korte, aktuelle nyheder – ofte med henvisning til hjemmesiden. Vi 

har netop passeret 415 medlemmer. Hjemmesiden anvender vi som en slags historik og 

her lægges længevarende historier og nyheder samt diverse nyttige oplysninger.  

Hjemmesiden har fået nyt, og mere moderne look. Kvartalsfolderen retter sig primært 

fremad, men kan også indeholde korte historier. Opslagene skal fange alle, som af den ene 

eller den anden årsag ikke anvender facebook eller læser vores hjemmeside. Afholdelse af 

Borgermøder kan anvendes ved særlig vigtige begivenheder, hvor vi gerne vil høre 

borgernes tilbagemeldinger. 

Kvartalsfolderen er en nyhed. Sidste år besluttede vi at opsige vores samarbejde med 

Ugeavisen, hvor vi igennem en lang periode har betalt for at kunne annoncere om dette 

eller hint. I stedet fremstiller vi nu vores egen kvartalsfolder, som bliver omdelt med 

kirkebladet. Derved, synes vi, at vi kommer tættere på borgerne, og vi sparer også penge i 

forhold til det tidligere arrangement. 

Vi fornemmer allerede stor tilfredshed med folderen, og vi vil gerne benytte lejligheden til at 

takke alle vore sponsorer. 

5. VEDL Naturcirklen. 

Dette er en løbende proces. I løbet af det forgangne år har vi malet, opsat bænk og savet 

brænde. 

6. Stibelysning 

Som det blev bekendtgjort på sidste generalforsamling, fik Borgerforeningen tildelt ca. 

70000 kroner af Landdistriktspuljen til opstilling af belysning på stien nede ved Fiskerhuset 

og søerne. 

Pengene rakte til indkøb af lys og kabler. Arbejdet stod vi selv for med en fantastisk, 

sponsoreret hjælp fra firmaet Axel Ahle og Sørvad Installation ved EL-installatør Jeppe 

Nørregaard. Vi fik desuden god hjælp fra Fiskerhusets venner. 

Lamperne styres af sensorer, der kun er virksomme i mørketimerne, ligesom der er 

monteret LED-pærer med lavt forbrug, så også den miljømæssige side af sagen er i orden. 

Afstanden mellem lamperne kombineret med en lav lysstyrke skulle gerne give et diskret 
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udseende, samtidig med at det er muligt at finde vej langs søerne såvel i dagslys som 

mørke. 

Næsten hundrede mennesker mødte op til vores ”lystændingsfest”, som foregik i 

Fiskehuset. 

7. Julepyntning. 

Vi har ikke været særlig tilfredse med vores nyindkøbte julebelysning. Vi har haft mange fejl 

på kæder og transformere. Vi håber nu, at de fleste fejl er rettet, så dette års julebelysning 

kan indbefatte lys i træerne på torvet. 

Sidste år måtte vi selv for første gang investere i et juletræ på P-pladsen foran Tom. 

Heldigvis sponsorerede Lena Storch et stort træ, og Martin Ahle hjalp som sædvanlig med 

transport og opsætning. 

De små træer, som børnene pynter, blev snart sædvanen tro sponsoreret af Peter 

Kragelund. 

Vi går med tanker om at pynte broen næste jul. Nu må vi se, hvad vi kan finde ud af. 

8. Status Genbrugsplads. 

Det lykkedes desværre ikke at bevare døgnåbningen på vores genbrugsplads. Kommunens 

tanke hermed forekom rigtig god, men burde måske have været fulgt op af nogle 

kontrolforanstaltninger. Iblandt os findes altid mennesker, som ikke kan finde ud af at følge 

eksisterende regler, og det blev ordningens banesår. 

9. Sct. Hans fest og Jule – og fastelavnsfester. 

Sct. Hansfesten afholder vi altid selv i samarbejde med Missionshuset. Det er en rigtig 

hyggelig fest, som traditionen tro starter oppe på Plejehjemmet. Fremmødet var sidste år 

stort som sædvanligt. 

Bestyrelsen besluttede sidste år at udlicitere jule- og fastelavnsfesten, men har nu omgjort 

beslutningen, så vi vil selv stå for disse fester i samarbejde med menighedsrådet og 

spejderne og i koordination med julemessen i SKI. 

10. Separering af spildevand i den W-lige del af Sørvad. 

Bestyrelsen har gennem længere tid brugt en del vitaminer på diverse møder med Herning 

Vand og Teknik og Miljø i anledning af den snarlige påbegyndelse af arbejdet med 

separering af spildevand. Vores hovedformål har været at minimere ulemperne for egnens 

beboere, at få skaffet så mange informationer som muligt om projektet og at få lokket en 

tidsplan ud af Herning Vand. 

Vore anstrengelser er foreløbig kulmineret i et Borgermøde sagen vedrørende, hvor 

omkring to hundrede borgere mødte op for at høre om projektet og at komme med 

spørgsmål og kommentarer. Vi håber nu, at det lykkes at få etableret nogle lokale 

omkørsler, så vi i det mindste kan komme rundt i byen. 
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11. Nye medlemmer i bestyrelsen. 

Den nuværende bestyrelse er fuldtallig, men vi mangler to suppleanter. Vi klarer os i det 

daglige, men kunne godt bruge to arbejdende suppleanter. Vi håber at finde to ved egen 

hjælp, hvis de ikke dukker op på generalforsamlingen. 

Vi synes selv, at vi har et rigtig godt sammenhold i bestyrelsen. Vi har det sjovt sammen, 

og får tingene gjort. 

12. Afslutning. 

Vi synes selv, at vi har nået en del i løbet af året, men det betyder ikke, at vi hviler på 

laurbærrene. Vi har allerede planer for det kommende år.  

 

Vores største projekt bliver sikkert renovering af Kirkestien. Vi har søgt om og fået bevilliget 

næsten 100.000 kroner til materialer. Arbejdet skal vi selv stå for, og her håber vi på hjælp 

fra lokale frivillige, som gerne må have hænderne skruet rigtigt på.  
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Bilag 2. 

Regnskab Vinding Borgerforening 2018  
Note Indtægter 2018 2017   

  Kontingentindtægter kr 38.851,00 kr 41.000,00   

  Sponsorat Sørvad-folder kr 13.850,00 kr 19.500,00 Sponsorer vdr. 
lokalavisen 

  Luther 2017 kr 0,00 kr 0,00   

  Landistriktspulje 
(medlemstilskud) 

kr 6.373,00 kr 13.922,00   

  Landdistriktspulje (sti 
belysning) 

kr 71.875,00 kr 21.682,00 Julebelysning 

  Skt. Hans kr 585,00 kr 450,00   

  Byfest (fejl-indbetalt) kr 3.000,00 kr 0,00   

  Indtægter i alt kr 134.534,00 kr 96.554,00   

  Udgifter: Drift       

2 Kontorartikler/Hjemmeside kr 3.067,45 kr 2.849,04   

1 Sørvadsiden/Sørvad folder kr 19.707,70 kr 31.176,45   

3 Møder/arbejdsdage kr 6.643,66 kr 3.414,55   

10 Forsikringer kr 5.667,81 kr 5.581,27   

  I alt kr 35.086,62 kr 43.021,31   

  Arrangementer       

  Generalforsamling kr 6.339,40 kr 2.779,00   

4 Fastelavn kr 2.834,45 kr 3.663,56   

5 Sct. Hans kr 1.076,11 kr 1.904,19   

6 Open by night kr 0,00 kr 1.321,10   

7 Juletræsfest kr 1.394,00 kr 7.459,28   

  Markedsdag kr 0,00 kr 0,00   

  Luther kr 0,00 kr 3.732,98   

  I alt kr 11.643,96 kr 20.860,11   

  Diverse       

  Stibelysning + Julebelysning kr 71.875,00 kr 21.682,00   

8 Gaver kr 2.011,98 kr 1.047,72   

  Byfest (fejl-indbetalt) kr 3.000,00 kr 0,00   

9 Diverse udgifter kr 2.716,89 kr 5.047,15   

  Forårskoncert kr 3.000,00 kr 25.000,00 Sponsorat SKI 
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  Tilskud borgermøde kr 640,00 kr 1.500,00 Tilskud Hjertestarter 

  Kasse diff. kr 0,00 kr 0,00   

  I alt kr 83.243,87 kr 54.276,87   

  Udgifter i alt kr 129.974,45         118.158,29   

  Årets resultat kr 4.559,55 -kr 21.604,29   

 

Balance pr. 31-12-2018     

      

Aktiver 2018 2017 

Drift kr 120022,03 kr 85804,78 

Sørvadsiden kr 5624,83 kr 11482,53 

Kasse kr 0,00 kr 0,00 

Tilgodehavende kr 0,00 kr 23800,00 

Aktiver i alt kr 125646,86 kr 121087,31 

      

Passiver     

Egenkapital Primo kr 121087,31 kr 142691,60 

+/- årets resultat kr 4559,55 -kr 21604,29 

Egenkapital ultimo kr 125646,86 kr 121087,31 

      

Passiver i alt kr 125646,86 kr 121087,31 

      

Sørvad d.     

      

      

Niels Erik Karred Larsen  
Kasserer 
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Bilag 3 

Indlæg fra underudvalg, Fiskehusets Venner. 

Generalforsamling blev afholdt 6. september 2018 med 9 deltagere. Gunnar Andersen blev genvalgt som 

formand. Beretning og regnskab blev godkendt. 

I 2018 er der foretaget løbende rengøring og småvedligeholdelse hen over året, ligesom vi fik indkøbt og 

opsat et par nye bord-/bænkesæt langs søen.  

2018 blev så året, hvor der igen blev lavet oprensning af Fiskesøen både langs bredderne med fiskepladser 

og i selve søen. Her var de 5.000 kr., som Æ Fiskehus fik fra Ungdommens Støtteforening en stor hjælp – tak 

for det. 

Vi hjalp desuden med ved Borgerforeningens projekt med at etablere lys på stien langs søerne og ved 

Fiskehuset – det er blevet rigtig godt.  

Tilsynet har fungeret gnidningsløst hjulpet af, at der har været aftenlukket i weekender og i f.m. helligdage. 

Der har ikke været hærværk det forløbne år. 

Der planlægges igen i år på forårsrengøring og maling efter behov, ligesom de ydre områder med grusplads, 

bed og bænke får et eftersyn og løbende vedligeholdelse, 

Økonomien er stort set uændret i f.h. til tidligere år, dog med en lidt mindre bank- og kassebeholdning på 

ca. 11.000 kr. Indtægter kommer udelukkende fra kontingent og de fleste udgifter er gået til den løbende 

vedligeholdelse, herunder ikke mindst oprensning af søen. 

Der er p.t. 84 medlemmer og kontingentet forventes at forblive uændret på 50 kr. pr. husstand (billigt) 

Bestyrelsen i Fiskehusets Venner ser frem til fortsat godt samarbejde med Borgerforeningen, ligesom vi 

håber at borgerne også i år vil have glæde af huset og omgivelserne samt hjælpe os med at passe på det. 
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Bilag 4 

Indlæg fra underudvalg, Det Grønne Hold 

Udover den sædvanlige vedligeholdelse af byens bede anlagde Det Grønne Hold et Hostabed ved 
indfaldsvejene i syd og nord. Det gjorde vi fordi vi synes at der, når løgplanterne er afblomstrede, manglede 
noget til at markere indkørslen til byen. Vi kunne jo have valgt at bedet skulle plantes til med 
sommerblomster, som man ofte ser ved andre byer. Men det er en arbejdskrævende opgave. Der skal 
nyplantes hvert år og vandes sommeren igennem, hvilket vi hverken har eller vil bruge vores resurser på. Vi 
håber, når Hostaerne er kommet godt i gang, at de så stort set kan passe sig selv og kan være med til at 
markere indfaldsvejene på pæneste vis. 
 
I år har Det Grønne Hold planer om at renovere bedene på torvet. Det sagde jeg muligvis også noget om 
sidste år, men da gav vi Geraniumplanterne en chance mere. Det får de så ikke i år. De mistrives, muligvis 
på grund af salt fra vejbanerne. Så når løgplanterne er afblomstrede, tager vi dem op, får tilført noget nyt 
jord og sat nogle nye planter, som forhåbentlig er mere tolerante overfor salt. Jorden og planterne leverer 
Herning Kommune.  
 
Når vi nu alligevel skal til at rode i bedene på torvet, så kunne vi også godt bruge nogle flere Vintergækker 
og Dorothealiljer i bedene, så floret af de tidlige forårsbebudere kunne blive noget tættere. For at lykkes 
bedst med den type løgplanter, er det nemmest at grave en klump op, lige efter blomstringen. Så hvis der 
er nogle der har lyst til, eller I kender nogen der har lyst til, at donere en klump løg, så kontakt mig (tlf. 
30641675), det kunne da se rigtig flot ud hvis bedene var dækket af hvide blomster i det tidlige forår. 
  
Så mangler jeg vist kun at sige tusind tak til mine trofaste hjælpere på Det Grønne Hold. Uden jer så vores 
by ikke så pæn ud. Hver gang jeg træffer folk fra Drift i Herning Kommune, får jeg altid at vide at Sørvad en 
den pæneste og mest velholdte landsby i hele kommunen, det synes jeg godt vi kan være stolte af. 
Jeg vil også gerne sige tak til borgerforeningens bestyrelsesmedlemmer, som altid er flinke til at hjælpe til 
med det grove og tungere arbejde. Hvad enten det er tilskæring af rammebede eller knudeklipning.  
 
Og så vil jeg sige, at det gør mig også glad, når jeg ser alle de andre ildsjæle, der er med til at gøre vores by 
et smukt sted at bo, for dem er der mange af, ud over Det Grønne Hold. Tak for det.  
 
Og så kan vi stadig sagtens være flere på Det Grønne Hold. 
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Bilag 5 

Aktivitetsplan og budget. 

 

Dato Aktivitet Bemærkninger Budget 

FEB Fastelavnsfest    6000 

MAR Generalforsamling    4000 

APR-MAJ Kontingentindsamling    500 

Forår VEDL Naturcirklen Kommunen betaler 

materialer. 

 1200 

MAJ-JUN Etablering af Kirkestien. Penge fra 

Landdistriktspuljen 

98000 

JUN Deltage i Byfest    - 

JUN Sct. Hans Fest    3000 

Sommerhalvår ”Det Grønne Hold”    3000 

AUG Open by Night    1000 

  
    

  
    

Løbende Møder i 

Landsbykontaktudvalget, 

Nordvestkraft m. m. 

   - 

Løbende Bestyrelsesmøder   
 

Løbende Flagallé    1500 

NOV-DEC Julebelysning 
 

 600 

NOV - DEC Juletræsfest    5000 

 


