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GENERALFORSAMLING 
I BORGERFORENINGEN

2020

Vi lægger regnskabet for 2019-2020 og formandens beretning ud på vores hjemmeside 
snarest.

Borgerforeningens generalforsamling i marts i år måtte som mange andre generalforsamlinger 
aflyses på grund af Corona.

Borgerforenings bestyrelse har derfor besluttet at springe denne generalforsamling over og 
afholder I stedet næste ordinære generalforsamling til marts 2021. 

Vi håber på forståelse for beslutningen hos alle vore medlemmer.

I år må vi på grund af Corona undvære rigtig mange arrangementer og aktiviteter. 
Alene her i juni måned er Byfesten, Sankt Hans, og indvielsen af Kirkestien aflyst. 
Men bare rolig. Alle 3 arrangementer vender stærkt tilbage i 2021.
Du kan i øvrigt altid se en aktuel oversigt over de kommende begivenheder som 
Borgerforeningen er involveret i under punktet "ByKalender" på forsiden af vores hjemmeside 
Vinding-borger.dk 

VENDER STÆRKT TILBAGE 
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ustByggeri ApS
v/Just Lauridsen
Mobil:30229362

Tilbygninger og repara�oner

Landbrug industri og private

Fundamenter og gulve

J

Tømrerfirma

Tlf.: 5120 8345 Cvr.: 38897365



Det er den tid på året, hvor vi fra 

om, hvad vi gør for vores område.
 

borgerforeningen plejer at komme rundt og 
besøger jer beboere i Vinding sogn, for at fortælle

I STEDET VIL VI GERNE, AT I INDBETALER KONTINGENT ENTEN VIA:

naturcirklen, pasning af byens blomsterbede og flagallè,
Her kan bl.a. nævnes opfyldning af brænde på

etablering af gangbroer på Kirkestien, etablering af en
hundeskov, kontakt med Herning kommune omkring
trafiksikkerhed, fastelavnsfest, Sankt Hans fest, juletræsfest og mange andre ting.

Men i år har vi på grund af corona-situationen valgt at gribe det anderledes an, så desværre 
kommer vi ikke rundt og taler med jer alle sammen.
 

 

  

KONTINGENT 
INDSAMLING 2020

  

Kontingentet er:

Personligt medlemskab      50 kr,-
Husstandsmedlemsskab  100 kr,-

Borgerforeningen bankkonto. 
Reg. nr. 9585 

Konto nr. 0729940283

Hjælp naboer, venner og bekendte med indbetalingen, 
så vi kan fortsætte med at gøre Sørvad og Vinding 

til den bedste plet på jorden. 

Overførsel eller MobilePay

2020 ved forudbetaling anfør
 venligst adresse, 

da navn automatisk 
fremgår af overførslen.
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Trailer reservedele mm

Reservedelssalg.dk

Tel. 53 700 199
www.sørvadinstallation.dk



2020

HUNDESKOVEN  

 
Stor tak til Henning Larsen - Agerfeld Vvs, Smede- 
og Maskinforretning A/S og Kim Bærentsen - Sørvad Tømrer og Snedker ApS som 
henholdsvis har stået for at etablere vandpost og opføre læ-hytte. Takket være deres 
sponsorat, med yderst fordelagtige priser, har det været muligt at få begge dele med i projektet 
indenfor den økonomiske ramme. 
Vandposten er at finde lige efter p-pladsen og læ-hytten ligger på en naturskøn plet på bakken 
ovenfor. 

I løbet af sommeren skal hegnslinjen ryddes og i efteråret/vinteren skal der etableres nye stier 
rundt i skoven. Vi håber derfor på at nogle frivillige hundeejere, melder sig til at hjælpe med 
dette arbejde. 

Hundeskovens størrelse bliver ca. 2 ha. Terrænet er kuperet og beplantningen varieret, hvilket 
giver mulighed for gode og spændende stier indenfor hegnslinjen. Hundeskoven er blevet 
mulig på grund af en bevilling fra Herning kommunes Landdistriktspulje, samt et fantastisk 
godt og konstruktivt samarbejde med Skovfogeden og Natur og Grønne Områder om at få 
tilladelser og placering på plads. 

Poda-hegn til september, så har lokale 
håndværkere allerede været i sving i hundeskoven.

Selv om hegnet først bliver opsat af 

  

God tur med 
eller uden vovse."



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

Kontaktinformation: Vinding-borger.dk

Donation Dagli` Brugsen 

Nu har Brian doneret de overskydende midler 
til genetablering af julelys på torvet, hvorfor 
Borgerforeningen har fået stillet alle pengene 
til rådighed. Det er vi meget taknemlige for, 
og vi takker mange gange på byens vegne. 
Nu mangler vi blot, at en sagkyndig indenfor 
EL vil give sit tilsagn om at stille med et team, 
som kan fikse julebelysningen. 

Fyrværkeriet er doneret af byens borgere og 
Brugsen. Sidste år skete det, at brugsuddeler 
Brian fik genereret et overskud. Raketterne 
med mere var simpelthen billigere end de 
indkomne midler. 3300 kroner stod tilbage på 
kontoen, da alt var gjort op.

Det er efterhånden blevet en tradition i 
Sørvad, at Brugsen arrangerer et stort og flot 
fyrværkeri nytårsaften. En tradition, som vi i 
byen og omegnen er ret taknemlige for.

BORGERFORENINGEN ER SELVFØLGELIG BEHJÆLPELIG PÅ ALLE MÅDER.


