
VINDING
BORGERFORENING

Vinding BorgerforeningVinding Borgerforening

3. kvartal 20193. kvartal 2019



ANNONCER 
STØT VORES SPONSORER

-de støtter os

ustByggeri ApS
v/Just Lauridsen
Mobil:30229362

Tilbygninger og repara�oner

Landbrug industri og private

Fundamenter og gulve

J



Dette gøres for at tilgodese de 
glade, men nok også trætte 
børn og voksne.

Sct. Hans ligger i år om 
søndagen umiddelbart efter 
vores byfest. Efter et par 
fantastiske dage med masser af 
aktiviteter, hygge og festligt 
samvær, vil vi slutte weeken-
den af med en lidt tidligere 
udgave af vores Sct. Hans fest.

Om ikke ret lang tid er det Sct. 
Hans og sædvanen tro vil 
Borgerforeningen i samarbejde 
med Vinding IM, KFUM & K og 
Sørvad Kultur- og Idræts-
forening sørge for et stort bål 
med hygge, kaffe og kage nede 
ved Fiskehuset.

SCT. HANS FEST

15.00 Fakkeloptog fra plejehjemmet til Fiskehuset.

15.30 Sankt Hans bål samt båltale.

Vi håber, at I alle vil tage jer tid til at deltage.

PLANEN SER SÅLEDES UD:

2019

TAK FOR HJÆLPEN

                           motorsav og buskrydder til    

Stor tak til alle der i foråret var med til at gøre det 
muligt at udtynde bevoksningen i Ådalen nord 
for Langgade. Sørvad Auto & Traktorværksted            
                      og Just Byggeri APS og har hen- 
                          holdsvis sponsoreret en spritny 

                            Borgerforeningens arbejde. 

                            Også tak til Niels Thusholt som

                                       børn slæbte i alt grene,  
                                           der blev til 12 kubik-

                              bidrog med sin flishugger. 
                                   12 voksne og en håndfuld    

                                               meter flis. 



Tel. 53 700 199
www.sørvadinstallation.dk
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LONE REINHOLDT PETERSEN
FRISØR/GRAFIKER

T:.5123 1551  I  MAIL@REINHOLDT-DESIGN.DK
R A M S K O V V E J  1   I   D K - 7 5 5 0  S Ø R V A D  
W W W . R E I N H O L D T - D E S I G N . D K
ONLINE BOOKING:.SALON-REINHOLDT.ONLINEBOOQ.DK 



  

Vi håber, at I alle vil tage jer tid til at deltage.

at realisere planerne. 
til Vesterhavet. Måske forbliver det luftkasteller, men vi vil de næste år arbejde på 

Bavnehøjen ligger 83 meter over havet. Dermed kan et tårn på 

der tidligere har ligget et militært observationstårn.

17 meter blive til 100 meter tårnet, hvorfra der i teorien kan ses helt

Siden 1925 har Resdal baune og 
festpladsen været et naturligt 
udflugtsmål og samlingssted for 
indbyggerne i Vinding og Vind. Dog 
oplever vi at interessen for området har været 
faldende de sidste år

udflugtsmål. En af ideerne er at bygge et udsigtstårn, hvor 

. 

Borgerforeningen har en vision om at genfinde og 
udvikle området så det igen bliver et attraktivt

I første omgang har studerende fra bygningskonstruktør uddannelsen på VIA i 
Holstebro brugt en projektuge på at tegne 4 forskellige forslag til et tårn. 

Stor tak til undervisere og studerende for det flotte arbejde. Alle tegninger og 
beskrivelser kan ses på Vinding-borger.dk.

  

  Bestyrelsen består af:

   Jan Grünberger (Formand
  Esben Esmarch (Næstformand)

  Flemming Vang (Sekretær)
  Niels Erik Karred Larsen (Kasserer)

  Berit Døj (Bestyrelsesmedlem)
  Majbrit Juhl (Bestyrelsesmedlem)

  Helle Thyregod Andsbjerg (Bestyrelsesmedlem)
Mona Pedersen (Suppleant)

Alle bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, blev genvalgt og bestyrelsen fik 
desuden valgt en suppleant, så vi nu er otte medlemmer i bestyrelsen. 

            Generalforsamlingen afsluttede med en kort orientering om sommerens store    
              projekt, som bliver en renovering af Kirkestien, dog under den forudsætning, 

samt referatet kan findes på vores hjemmeside VindingBorger.dk

og fast hånd af dirigenten, som var vores lokalpolitiker 

Som det er de fleste bekendt, har Borgerforeningen et Grønt Hold, som med stor flid 
passer byens bede med meget mere. Nu har vi tænkt os at forsøge os med et ”Blåt 
Hold”, som skal tage sig af andre aktiviteter som eksempelvis vedligeholdelse af 
Naturcirklen, Flagallé, julebelysning og andet. Er du interesseret i at være med i 
fællesskabet, så ring til os på telefon: 3117 5612 eller mail: beritdoej@gmail.com 

Under hele mødet var spørgelysten stor, ligesom der var mange 

Den 6. marts afholdt vi generalforsamling i Vinding Borgerforening. Cirka 30 
medlemmer var mødt op til spisning og efterfølgende generalforsamling. Humøret 
var højt fra starten, nok ikke mindst fordi maden var god (bøf og hjemmelavet is), og 
der var rigeligt med øl, vand og vin. Generalforsamlingen blev styret med god 

Formandens beretning, regnskab, aktivitetsoversigt, budget 

Jens-Bernhard Knudsen.

gode tilbagemeldinger på gennemførte aktiviteter.

                      at  alle tilladelser falder endeligt på plads.   

100 meter tårnet 
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Selvom det er en træls tid for os alle, skal man vist være pessimist for ikke at have en 
tro på, at der bliver hul igennem på Langgade noget før 01 december som oprindelig 
planlagt.

Andre landsbyer i nabolaget, herunder Ørnhøj, står overfor separering af spildevand i 
den kommende fremtid. Man kan håbe for dem, at det bliver samme entreprenør, for 
han har i hvert tilfælde bevist sin effektivitet her i Sørvad.

I borgerforeningen krydser vi vore fingre og håber i det stille på, at trafikken gennem 
Langgade kan genoptages i løbet af det tidlige efterår.

I skrivende stund har entreprenøren med alle sine maskiner passeret indkørslen til 
Borupsvej, og der er tegn på, at der asfalteres helt op til netop Borupsvej indenfor få 
dage. Samtidig arbejdes på færdiggørelse af fortovene.Det er dejligt at se, at så mange ønsker, at bakke Borgerforeningen op ved deres 

medlemskab.

Kontingent opkrævning for det næste års medlemskab.

2018 var et år hvor vi fik flere husstande med på listen over borgere, som ønsker, at 
støtte Borgerforeningen med deres medlemskab.  Det betyder rigtig meget for os og 
det arbejde, vi gør på vegne af borgerne i byen.

Kontingentindsamlingen vil foregå i maj måned, og det vil være dejligt med et par 
friske ansigter til, at hjælpe os med, at nå rundt til alle husstande i Sørvad.

Personligt medlemskab      50 kr,-
Husstandsmedlemsskab  100 kr,-

Ved forudbetaling anfør venligst 
adresse, da navn automatisk 
fremgår af overførslen.

Kontingentet er:

Betaling kan ske via

2019

Eller Borgerforeningen bankkonto. 
Reg. nr. 9585 
Konto nr. 0729940283

OPDATERING VEDR. 
KLOAKSEPARERINGEN 



Design og Print:   Reinholdt Design 
Omdeling:   Præstbjerg Y`s Men

AF KIRKESTIEN

Kontaktinformation: Vinding-borger.dk

Derfor vil vi opfordre til at brugere af stien benytte den nye linjeføring for at få et 
naturligt slid på de rette steder.

      vores ansøgning om at bygge lave gangbroer på de mest våde strækninger. Men 
        allerede nu har vi fået grønt lys til at flytte stien tættere på åen for at udnytte det
     højere liggende og tørre terræn. 

Der vil blive brug for meget frivillig arbejdskraft til at gennemføre projektet. Kan du i 
større eller mindre grad se dig selv i denne opgave, 
må du meget gerne kontakte en fra bestyrelsen.

Som tidligere nævnt, har VBF fået bevilget små 100.000 kr. til at renovere Kirkestien 
som har sit forløb langs Vegen å ud til kirken. Efter sommerferien forventer vi svar på 

  

STATUS PÅ RENOVERING

Mona Pedersen (Suppleant)

   Jan Grünberger (Formand
  Esben Esmarch (Næstformand)

  Flemming Vang (Sekretær)
  Niels Erik Karred Larsen (Kasserer)

  Berit Døj (Bestyrelsesmedlem)
  Majbrit Juhl (Bestyrelsesmedlem)

  Helle Thyregod Andsbjerg (Bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsen består af:

https://reinholdt-design.dk/
https://reinholdt-design.dk/
https://reinholdt-design.dk/
https://vinding-borger.dk/
https://vinding-borger.dk/

