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Medlemskab
Opkrævning af kontingent
i Vinding Borgerforening 2018

Når I modtager denne udgave af
Vinding Borgerforenings folder,
er vi i fuld gang med den årlige
kontingentopkrævning. I år er det
muligt at indbetale sit kontingent
over MobilePay.
Man kan benytte MobilePay nr.
92827. Det er en nem og hurtig
løsning for alle.
Vi er rigtig mange, som er
medlem af vores Borgerforening,
men vi vil meget gerne have

endnu ﬂere med.
Sammen står vi stærkere.
Det er med til at bidrage til nogle
af alle de mange tiltag og
arrangementer, som pågår i
byen, men først og fremmest
betyder mange medlemmer
mere indﬂydelse i forhold til
Herning Kommune, og den
indﬂydelse har vi brug for, når vi
forsøger at forbedre forholdene i
vores område.

Kontingentet er:
Personligt medlemskab
50 kr,Husstandsmedlemsskab 100 kr,Var du ikke hjemme, da vi var forbi din dør, har du stadigvæk mulighed for at
indbetale. Ved betaling anfør venligst adresse, da navn automatisk fremgår af
overførslen.

Betaling kan ske via MobilePay 92827
Eller Borgerforeningens bankkonto.
Reg. nr. 9585
Konto nr. 0729940283
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Sankt Hans Fest
v/ Fiskehuset d. 23 juni

Det er utroligt så hurtigt tiden går.
For ikke længe siden var det mørkt og koldt.
Nu beﬁnder vi os i den lyse tid, og vi har
allerede haft 14 sommerdage på nuværende
tidspunkt. Om ikke ret lang tid er det Sankt Hans og
sædvanen tro vil Borgerforeningen i samarbejde med
Vinding IM, KFUM & K samt Sørvad Kultur- og
Idrætscenter sørge for et stort bål nede ved Fiskehuset.
Planen ser således ud:
kl. 19.00 Fakkeloptog fra Sørvad Kultur- og Idrætscenter til Sørvad
Plejehjem og Fiskehuset
Kl. 19.45 Sankt Hans bål samt båltale v/ skoleleder Torben Vad

Der kan købes mad og drikke. Vi håber, at I alle vil tage jer tid til at deltage.
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Det Grønne Hold
V/ ELLEN VANG

Det Grønne Hold har allerede ﬂere
gange været ude med lugejern og kost.
Herning Kommunens folk har knudeklippet
lindetræerne samt klippet
rhododendronbuskene på torvet ned, så vi igen
kan få blomsterne ned i øjenhøjde.
De ser måske lidt bare ud endnu, men de skal nok
blive ﬂotte igen!
Så det har virkelig været "forår hvor alting klippes ned".
Indfaldsvejene mod Holstebro og Vildbjerg har igen i år gjort sig
godt med deres gule blomsterﬂor.
Det Grønne Hold har ikke nye projekter i år, men de kunne godt tænke
sig at høre om I, kære medborgere, har idéer til, hvordan de gør vores by
endnu skønnere.
Kan de gøre mere for indfaldsvejene. Hvad med torvet og det grønne
område ved åen. Er der andre områder, som de ikke har tænkt på?
Det Grønne Hold koncentrerer sig mest om de steder, som er fælles for os
alle sammen, så de kommer ikke og holder din forhave, men ellers er alle
ideer velkomne, idet der dog ingen garanti er for udførelse.
Send Ellen Vang en sms eller ring på 30 64 16 75, så får I en snak din idé.
Og som Ellen Vang før har sagt,”vi kan sagtens være ﬂere på holdet”.

Æ FISKEHUS
I VINDINGBORGERFORENING

Den årlige forårsvedligeholdelse i Æ Fiskehus
er nu overstået, så huset er
klar til sommerens brug.
Vinduerne er vaskede, der er
malet vægge ud- og
indvendigt, og gulvet har fået
nyt maling, ligesom en dør har
fået en opfriskning.
De udvendige borde er blevet
renset af og har fået og ny
træbehandling. To af borde/bænkesættene er blevet eller vil snarest blive - udskiftet
på grund af almindeligt slid.
Der er desuden ryddet ukrudt i
rhododendronbedet, så der
også udenfor ser pænt ud.

Til efteråret er det planen at
lave det, der hedder en
”nænsom oprensning” af
Fiskesøen, så børnene også
fremover kan komme ned til
vandet og muntre sig med at
soppe og ﬁske i søen.
Fiskehusets Venner håber alle
vil nyde Æ Fiskehus og
området omkring det og
hjælpe med til at holde det
pænt.
Skulle nogen have lyst til at
støtte Æ Fiskehus, kan man
for 50 kroner blive medlem af
Fiskehusets Venner til:
MobilePay til 23 49 35 59
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