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Med denne lille folder vil vi i 
Vinding Borgerforening ændre 
på en del af vores nyheds-
formidling. Folderen vil komme 
til at indeholde en kort 
beskrivelse af vores kommende 
aktiviteter, og den vil erstatte 
vores nyhedsformidling I 
Lokalavisen.

Folderen skal ses som et 
supplement til vores 
facebookside ”Vinding 
Borgerforening” og vores 
hjemmeside ”Vinding-
Borger.dk”. 

Dertil kommer, at folderen vil 
blive husstandsomdelt til alle i 
hele vores lokalområde.
Vi håber, at I alle vil tage godt 
imod dette nye initiativ fra jeres 
Borgerforening.

Folderen vil blive omdelt en 
gang i kvartalet, og ligesom 
med vores engagement med 
Lokalavisen, håber vi, at vores 
trofaste sponsorer vil være med 
til at betale for dens udgivelse 
mod til gengæld at få indsat 
deres annoncer. 

På facebooksiden 

dagsaktuelle nyheder, mens vi 
på hjemmesiden lægger de lidt 
mere langsigtede nyheder, små 
artikler om ting, som er foregået 
i vores område samt andre 
informationer af mere blivende 
karakter.

lægger vi fortsat de korte,

NYHEDSFORMIDLING
”VINDING-BORGER.DK”



VINDING BORGERFORENINGS 
VISIONER ÅRGANG 2017

Denne opfordring har for vores vedkommende ført til 
udarbejdelse af et visionspapir, som kan findes på 
vores hjemmeside ”Vinding-Borger.dk” under 
punktet ”vedtægter”, hvor vi har indsat
visionen direkte under de nye vedtægter.

Vinding Borgerforening har hidtil i hovedsagen beskæftiget sig med 
arrangement af diverse aktiviteter for byens og omegnens borgere, 
men på flere Landsbykontaktudvalgsmøder arrangeret af Herning 
Kommune, er borgerforeningerne blevet opfordret til i højere 
grad at fungere som et bindeled mellem borgerne og 
kommunen. 

 fastelavnsfest i Sørvad Kultur og Idræts-
center.Vi begynder med familie gudstjeneste 

klokken 14.00, ved sognepræst Morten Mouritsen, 
og faneindtog ved spejderne. Bagefter slår vi katten 

af tønden og drikker kaffe sammen. Arrangementet er 
for både børn og voksne.

Søndag den 11. februar, kl. 14.00
afholder Borgerforeningen, KFUM- 

spejderne og menighedsrådet fælles   

FASTELAVNSFEST
 I VINDING BORGERFORENING 2018



Datoen bliver onsdag den 7. marts. 
Vi indleder med gratis varm mad og 
drikkevarer for alle, som har lyst 
(mon ikke de fleste har det?)
kl. 18.00, hvorefter vi starter på 
selve generalforsamlingen kl. 19.00.

Se allerede nu den foreløbige 
dagsorden under vedtægterne på  
http://vinding-borger.dk/vedtaegter

Vinding Borgerforenings general-
forsamling afholdes sædvanen tro i 
Sørvad Kultur og Idrætscenter.

Indkaldelse vil blive udsendt 
senere, men allerede nu vil vi 
opfordre alle til at sætte kryds i 
kalenderen. Bestyrelsens visioner 
vil blive gennemgået, og vi håber 
på mange gode input hertil.

 

Snart nærmer tiden sig så småt for 
afholdelse af forårets general-
forsamlinger. 

GENERALFORSAMLING 
I VINDING BORGERFORENING 2018

ANNONCER 
STØT VINDING BORGERFORENING

indsat din annonce  for kun kr. 950 pr. år

Hvis du vil være sponsor i Vinding 
Borgerforenings folder kan du få 


