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Det er ikke til at se det, men 
foråret nærmer sig ubønhørligt, 
og det vil Borgerforeningens 
aktiviteter de næste måneder 
også bære præg af.

Lige om lidt forlader frosten 
jorden – håber vi, og så går 
vores Grønne Hold i gang med 
forårsklargøring af vore bede.

Der skal ryddes op og tilplantes, 
og der skal sikkert også 
efterplantes.
Naturcirklen skal vedligeholdes, 
og der skal sikkert fyldes mere 
brænde i brændeskuret, for 
stedet er meget benyttet, 
heldigvis.

der byfest og her deltager 
Borgerforeningen i både 
planlægning og gennemførelse.

Den 8. – 10. juni holdes 

I løbet af foråret går vi 
forhåbentlig også i gang med 
planlægning og gennemførelse 
af første fase af opsætning af lys 
på stien nede ved Fiskehuset.

Sidst, men ikke mindst, skal vi 
videre med vores forhandlinger 
med Herning Kommune, for vi 
har en plan om at skabe en mere 
trafiksikker by, men den proces 
kommer til at løbe over flere år.

Senere i juni skal vi alle sammen 
fejre Sct. Hans. Det betyder 
indsamling og bygning af bål, 
fakkeltog og båltale.
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Lys på stien ved søerne

  

brugere af Fiskehuset, stien langs åen og søerne i den 
forbedre sikkerheden, og øge tilgængeligheden for 

hundeluftere, cyklister, af børn på vej i skole og til

Det planlægges at opsætte lave kvalitetslamper med LED belysning. 
Arbejdet forventes påbegyndt engang efter 
sommerferien

på Skovvej så der kommer lys helt hen til skoven, og dermed hen til det 
sted, hvor stibelysningen begynder ved vejen ned til fiskehuset. 

Dette er Borgerforeningen meget tilfredse med, da det betyder, at der er 
udsigt til en endnu længere og sammenhængende oplyst gåtur rundt i 
byen

Der har længe været et ønske om at få oplyst 
stien langs søerne mellem Skovvej, Fiskehuset 
og Grønningen. Området er en perle midt i 
Sørvad, og stien benyttes meget af motionister,

ganske almindelige gåture. 

Herning kommune har netop meddelt, at de vil udbygge gadebelysningen

Belysning på stien vil kunne      

mørke periode af året.

Borgerforeningen har derfor søgt midler til projektet gennem 
Landdistriktspuljen. Vi har fået 75.000 kroner, hvilket er meget 
tilfredsstillende. Det er dog ikke sikkert, at det rækker til at opsætte lamper 
på hele strækningen. Derfor kan projektet blive delt op i etaper.
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Regnskabet blev godkendt uden de store kommentarer. Økonomien er 
sund, selvom en større donation til Kultur- og Idrætscentret blev givet 
sidste år. 
Bent Sørensen har valgt at udtræde af bestyrelsen, idet han har siddet heri 
i otte år. – En stor tak for den lange og tro tjeneste. 

Efter generalforsamlingen består den fuldtallige bestyrelse af:

Generalforsamlingen blev sædvanen tro afholdt i 
Sørvad Kultur- og Idrætscenter. Vores lokale politiker 

Jens-Bernhard Knudsen havde indvilliget i at lade sig  

Jan Grünberger (Formand), 
Esben Esmarch (Næstformand), 
Flemming Vang (Sekretær), 
Niels Erik Karred Larsen (Kasserer), 

   vælge som dirigent og under hans kyndige ledelse blev 

Den 7. marts afholdt Vinding 
Borgerforening den årlige general-

forsamling med forudgående gratis spisning. 
Cirka 25 var mødt op.

        godt humør. Fra bestyrelsens side blev der lagt vægt på at 
præsentere de nye visioner, som vil komme til at danne grundlag for det 
fremtidige arbejde. Aktivitetsplanen for det kommende år blev ligeledes 
gennemgået.

  generalforsamlingen gennemført i god ro og orden og med   

Berit Døj (bestyrelsesmedlem), 

findes på Borgerforeningens hjemmeside   

Vi mangler to suppleanter, som bestyrelsen har fået generalforsamlingens 
tilladelse til selv at forsøge at finde.

Helle Thyregod Andsbjerg (bestyrelsesmedlem). 

Formandens beretning og referat fra generalforsamlingen kan 

Majbrit Juhl (bestyrelsesmedlem), 

www.vinding-borger.dk
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Generalforsamling d. 7. marts



Eller Borgerforeningen bankkonto. 
Reg. nr. 9585 

Husstandsmedlemsskab  100 kr,-

Betaling kan ske via

Konto nr. 0729940283

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

Personligt medlemskab      50 kr,-

Kontingentet er:

NYT FRA BORGERFORENINGENS KASSERER 
I VINDING BORGERFORENING 2018

Nu nærmer vi os igen tiden, hvor repræsentanter fra Borgerforeningen atter 
kommer rundt med kontingent opkrævninger for det næste års medlemskab. 
Dette vil løbe af stablen i april/maj måned.

Borgerforeningen kan i denne forbindelse tilbyde mulighed for kontingent 
indbetaling på MobilePay.

Design:       Reinholdt Design 
Omdeling:  Præstbjerg Y`s Men


