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SPONSOR VÆRKTØJ
GODT VÆRKTØJ ER DET HALVE AF ARBEJDET

2022

For 3 år siden fik Borgerforeningen foræret en spritny motorsav og buskrydder af 

henholdsvis Sørvad Auto & Traktorværksted og Just Byggeri ApS. 

Sponsoratet har i høj grad givet os flere muligheder og gjort det nemmere (og sjovere) at 

arbejde med de forskellige projekter og opgaver som Vinding Borgerforening varetager. 

Stor tak til Søren og Just for sponsorat og tak til alle frivillige som troligt stiller op 

til de forskellige projekter.

UDFASNING AF NATURGAS I SØRVAD

Sørvad by består af ca. 560 ejendomme. De fleste opvarmes med naturgas fra det udlagte 

naturgasnet. Regeringen vil have kommunerne til i 2022 at udarbejde planer for grøn varme i 

de områder, der i dag er gasforsynede. Det kan eksempelvis være ved at overgå til fjernvarme 

eller eldrevne varmepumper.

Vinding Borgerforening har haft kontakt til Herning Kommune, som i øjeblikket venter på et 

mere konkret udspil fra regeringen. Medens der således ventes, fosser pengene ud af 

lommerne på alle, som opvarmer deres bolig med naturgas.

Borgerforeningen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som i samarbejde med 

kommunen vil forsøge snarest at finde frem til en hurtig, stabil og prisbillig løsning m.h.t. 

opvarmning af byens boligmasse.

Vi vil i arbejdsgruppen indledningsvis tænke bredt, når vi ser på mulige løsninger. Det betyder, 

at vi som en start tager rundt til byer, som opvarmes med andre energiformer som 

eksempelvis en eller anden form for fjernvarme, biogas, jordvarme, brint eller EL.

Som allerede skrevet, vil vi prioritere en løsning, som er hurtig at indføre. Den skal desuden 

kunne levere stabil og billig energi. Det vil jo desuden være dejligt, hvis vi kunne finde frem til 

en løsning, hvor vi undgår at få hele byen gravet op igen! 

Efterhånden som arbejdet skrider frem, vil I alle blive holdt informeret på facebook, på byens 

opslagstavle og på borgerforeningens hjemmeside.  

Når vi er nået tilstrækkelig langt i vores arbejde, som skal være afsluttet ved udgangen af 

dette år, kan det blive nødvendigt med afholdelse af et borgermøde, men mere herom senere. 

Det er Borgerforeningens håb, at vores initiativ vill blive positivt modtaget af alle.

På landsplan har myndighederne et stort ønske om 

at øge mængden af dødt træ (især løvtræ) for at 

give bedre betingelser for plante og dyrelivet.

Denne strategi har fx betydet at kommunen kvit og 

frit har fjernet de fældede træer og grene fra 

Sørvad Kultur- og Idrætscenter og kørt det ud i 

nærheden af shelterpladsen ved baunen, hvilket 

har sparet os for meget arbejde.  

 BIODIVERSITETSTRÆ
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SANKT HANS FEST

Torsdag den 23. juni afholdes der Sankt Hans 

fest. Vi starter ved Sørvad Plejecenter kl. 19.00 

og laver traditionen tro fakkeloptog til 

Fiskehuset. 

Her vil der være et flot bål, som er bygget op af 

byens spejdere. Den bliver pyntet med en heks, 

som byens børnehavebørn har lavet.  

Til festen vil der være lidt musik og en tale samt 

kaffe, the, øl, vand og kage. 

                                              

Vi glæder os til en hyggelig aften sammen.                                                

Vinding Borgerforening, Vinding IM og                                                   

Sørvad Kultur- og Idrætscenter

  

  

2022

KONTIGENTINDSAMLIG

Vi arbejder på at indsamle mail adresser på alle medlemmer af 

Borgerforeningen, således vi fremover kan sende en e-mail i forbindelse med kontingent 

indsamling.

Sidste år fik vi indsamlet knap 100 e-mail adresser, og disse medlemmer har i år allerede fået 

besked om betaling af kontingent via e-mail. Vil man gerne være medlem i 2022, men endnu ikke 

har fået betalt eller ikke har modtaget en e-mail, 

 SÅ ER DET NU DER SKAL INDBETALES:

  100 kr. for husstandsmedlemskab 

   50 kr. for personligt medlemskab

Vi foretrækker indbetaling på MobilePay. 

Anfør adresse på indbetaling + evt. e-mail til fremtidig brug. 

Har man ikke mulighed for indbetaling via MobilePay, 

kan man også indbetale via bank reg. 9585 konto 0749 935 499. 

KONTINGENT 2022

Vinding Borgerforenings formål er at 

varetage borgernes interesser overfor 

relevante myndigheder samt vedligeholde og 

udbygge kontakten borgerne imellem. Desuden 

medvirker vi til at sikre udvikling og fremgang indenfor 

Vinding Sogn. Med medlemskab af borgerforeningen er 

du med til at gøre vores stemme stærkere, og jo flere 

medlemmer vi er, jo stærkere står vi som forhandlingspart.

 -se Vinding Borgerforenings bestyrelse på bagsiden. 
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www.justbyggeri.dk

EN GOD START PÅ ET STÆRKT BYGGERI!

9743 8312

SØRVAD

Kran - container & spåntransport

Tømrerfirma

Tlf.: 5120 8345 Cvr.: 38897365



  

Stor tak til Præstbjerg Y's Men's Club,

Herning Kommunes borgersamarbejds-

pulje og Nordea fonden, som har givet 

penge til at bygge de første 2 shelters 

ved Baunen

Sørvad Tømrer og Snedker ApS har givet en meget fordelagtig pris på at udfører 

byggeriet, som vi regner med er klar til de første overnattende gæster lige efter 

sommerferien

Vinding KFUM spejderne har her i foråret haft deres første arbejdsdag ved den 

kommende shelterplads.  20 voksne og 20 børn med Kira og Ian i spidsen har klippet 

grene, fældet underskov og slæbt væk for at lave plads til shelters, bål og stier.

Borgerforeningen er med i planlægningen, da shelterpladsen udgør en meget vigtig brik i 

visionen om at skabe nyt liv og nye muligheder i området omkring Baunen. 

Kæmpe stor TAK til KFUM spejderne som med stort engagement, er gået ind i projektet og 

dermed gjort det muligt. 

Pladsen ligger i et hidtil uberørt stykke af skoven, og udmærker sig ved at ligge meget højt 

og have en fantastisk udsigt mod nordøst og samtidig ligge helt ud til den meget stejle 

skrænt ned mod festpladsen. Selvom det altså endnu ikke er muligt at overnatte i et 

shelter, så pladsen og udsigten helt sikket et besøg værd. Der er nu lavet en sti op til 

pladsen gennem skoven lige efter den gamle pistolbane. GO TUR:-)

SHELTERPLADSEN
VED BAUNEN

Storken lader vente på sig 

Selvom byens 2 nye storkereder er 

bygget efter alle kunstens regler, så 

må vi i skrivende stund konstatere at 

de langnæbede hovedpersoner, til 

vores store overraskelse, endnu ikke 

har fundet til Sørvad. 

Hvis nogen har en god ide til yderlige 

tiltag er de meget velkomne 

Vi har stadig en kasse chokoladefrøer 

på højkant til den som først tager et 

billede af en ægte stork på en af 

rederne.

STORKEREDER I SØRVAD 

2022



VINDING BORGERFORENINGS  

Redaktør: Berit Døj 

Jan Grûnberger 

| formand 

| M. 29425947 

| mail: jan@grunberger.dk

Esben Lund Esmarch 

| næstformand 

| M. 28910252 

| mail: esmarch37@gmail.com

Flemming Vang 

| sekretær

| M. 30611618 

| mail: ef.vang1@gmail.com 

 BESTYRELSE

BORGERFORENINGEN ER EN FORENING AF BORGERE FOR BORGERE. 

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE!  

Kontaktinformation: Vinding-borger.dk

Karoline Græsborg 

| bestyrelsesmedlem 

| M. 51916888 

| mail: k.graesborg@gmail.com

Morten Nørregaard

| 1. suppleant 

| mail: mortenahle@hotmail.com

Maibrit Juhl 

| kasserer 

| M. 51213261 

| mail: maibritjuhl@hotmail.com

Helle Thyregod Andsbjerg

| bestyrelsesmedlem 

| M. 28511178 

| mail: htandsbjerg@gmail.com

Sofie Damgaard Brouv 

| bestyrelsesmedlem 

| M. 28973339 

| mail: s.damgaard94@gmail.com
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