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Årsberetning  

for Vinding Borgerforening 2020 – 2021 

 

Overordnet har det sidste år været præget af nedlukningen af dele af samfundet. Vores 

aktivitetsniveau har været tydeligt lavere end normalt. 

1. Samarbejde med Herning Kommune. 

Som det fremgår af vores visionspapir, lægger Borgerforeningens bestyrelse en 

stor del af sit arbejde i at samarbejde med kommunen i et forsøg på at varetage 

byens og sognets interesser bedst muligt. 

Vi deltager normalt i fire årlige møder i kommunens Landsbykontaktudvalg, som er 

et forum, hvor alle Herning Kommunes landsbyer mødes, dels for at blive holdt 

orienteret af kommunen, men i lige så høj grad for at orientere hinanden og at 

påvirke kommunen til at arbejde for vores sager. – Det er i øvrigt i samme udvalg, 

at der træffes afgørelser om den årlige tildeling af midler fra Landsbypuljen. En 

pulje som vi har haft megen glæde af. I indeværende periode er det kun blevet til to 

møder i Landsbykontaktudvalget. 

Vi har i årets løb holdt møder med kommunens folk som skovfogeden, trafik- og 

miljøudvalget, Herning Vand og folk fra ”De grønne Områder”. 

Vi synes selv, at vi har et godt samarbejde med Herning Kommune. Et samarbejde 

som kun bliver bedre med tiden. 

2. Samarbejde med vores nabolandsbyer Vind, Ørnhøj og Abildå. 

Samarbejdet er døbt NordVestKraft. Det er formaliseret ved fire årlige møder, hvor 

vi udveksler synspunkter og erfaringer, og hvor vi forsøger at hjælpe hinanden i 

stort og småt. I 2020 – 2021 har vi kun afholdt et enkelt møde som følge af Covid 

19. 

Vi har p.t. to projekter, som kører under NordVestKraft. Det ene er etablering af en 

cykelsti mellem Sørvad og Vind.  

I 2017 blev der af Herning Kommune afsat en million kroner til projektet. Vi var på 

besigtigelsestur i oktober 2017 sammen med Vind og kommunen, for at finde ud af, 

hvor en sti evt. kunne anlægges. Udgangspunktet var, at den skulle følge den 

gamle jernbaneforbindelse så langt, det lod sig gøre. 

Aftalen med kommunen var, at den tog sig af al planlægning og udførelse, herunder 

gennemførte en hurtig og grundig orientering af diverse lodsejere, som evt. skulle 

lægge jord til. Indtil videre har sagsbehandlingen båret bræg af langsommelighed. 

Vi håber, at situationen snarest bliver bedre. 

Det andet projekt er projektering af vores 100 meter Tårn på Bavnen. Hele vejen 

gennem projektet har vi fået god støtte fra Herning Kommune. 
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3. Borgerforeningens venner. 

Borgerforeningens Grønne Hold er veletableret. Det er en ordning, som vi har 

meget stor gavn af, og som bliver rost i høje toner blandt kommunens folk i 

driftsafdelingen og ikke mindst blandt borgerne. 

Holdets arbejde kan vi alle betragte i det daglige ved at kaste et blik på byens bede. 

Et indlæg om holdets arbejde, vil vi vende tilbage til. 

Ud over Borgerforeningens Grønne hold, arbejder vi stadig på at etablere og 

videreudvikle flere ”Blå hold”, som kunne tage sig af følgende: 

 Vedligeholde naturcirklen, herunder at save brænde til brændeskuret.  

 Hjælp til fastelavn eller juletræsfest.  

 Opsætning af flagalle. 

 Pleje af Å-dalen og Kirkestien. 

 Få lysene i byens juletræer til at virke og andre elektrikeropgaver. 

 Vedligeholdelse af Bavnen. 

Flere har allerede meldt sig, men det sidste år er arbejdet mere eller mindre sat på 

pause. 

                                                                                            

4. Borgerforenings kommunikationsstrategi. 

Borgerforeningen kommunikerer i hovedsagen gennem vores side på Facebook, 

vores hjemmeside, vores kvartalsfolder, gennem opslag ved byportene, i skabet 

ved ”CykelKurt” og ved afholdelse af borgermøder. 

På Facebook lægger vi korte, aktuelle nyheder – ofte med henvisning til 

hjemmesiden.  I denne coronatid har vi haft rigtig god gavn af siden, når vi skulle ud 

med diverse budskaber. Vi har netop passeret 564 medlemmer på Vinding 

Borgerforenings Facebookside.  

Hjemmesiden anvender vi som en slags historik. Her lægges længerevarende 

historier og nyheder samt diverse nyttige oplysninger.  Hjemmesiden har fået nyt, 

og mere moderne look.  

Opslagene skal fange alle, som af den ene eller den anden årsag ikke anvender 

Facebook.  

Kvartalsfolderen retter sig primært fremad, men kan også indeholde korte historier. 

Kvartalsfolderen er nu veletableret. Vi er selv særdeles glade for folderen og har 

modtaget rigtig mange positive tilbagemeldinger. Det er et stort arbejde at skaffe 

sponsorer i form af annoncer, men arbejdet glider. Vi vil i den anledning gerne 

benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle vore sponsorer. 

Afholdelse af Borgermøder kan anvendes ved særlig vigtige begivenheder, hvor vi 

gerne vil høre borgernes tilbagemeldinger. Dette har selvfølgelig ikke været muligt 

på grund af corona det seneste år. 

 

5. Naturcirklen. 

Vedligeholdelsen af Naturcirklen er lagt i en fast gænge. Vi kan sagtens bruge et 

par frivillige til at stå for pasningen. 
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De to shelters bliver flittigt benyttet, hvilket man kan konstatere ved bl.a. 

brændeforbruget. I årets løb har vi flere gangefyldt nyt brænde i brændeskuret.   

 

6. Udbedring af Kirkestien 

Kirkestien er næsten færdig og den bliver allerede benyttet af mange mennesker. 

Arbejdet har den sidste lange periode ligget næsten stille. Der er dog opsat borde 

og bænke på strækningen her i foråret. Vi planlægger at få de sidste stistumper lagt 

på plads i løbet af sommeren. 

7. Julepyntning. 

På trods af tidens nedlukning blev julepyntningen af byen gennemført. Mange tak til 

alle frivillige hjælpere. Uden dem ville det blive en stor og dyr opgave at etablere 

julepyntning i byen. 

Træet foran Brugsen var igen sponsoreret af Lena Storch og træerne ved åen var 

sponsoreret af Peter Kragelund. Aksel Ahle stod igen for transport af juletræet. 

Vi har endelig fået løst problemet med julebelysningen på torvet. Vi indkøbte 

simpelthen nye kæder for det beløb på 3500 kroner, som Dagli´Brugsen havde 

doneret til formålet. Det er vores håb, at belysningen nu kan holde nogle år.  

Tak til alle ovennævnte samt til holdet, der opsætter julestjernerne i Langgade. 

 

8. Sct. Hans, Jule – og fastelavnsfester. 

Sct. Hans, jule- og fastelavnsfesten måtte vi aflyse. 

 

9. Etablering af en hundeskov. 

Hundeskoven er nu ved årets udgang færdigetableret.  

Borgerforeningen har stået for at etablere hundeskoven efter at have søgt og fået 

en bevilling fra Herning kommunes Landdistriktspulje. Arbejdet er planlagt og udført 

i tæt samarbejde med skovfogeden.   

Der har været rigtig mange hensyn at tage for at få en placering som både giver en 

spændende hundeskov tæt på byen, og som kun i meget begrænset omfang 

generer skovens øvrige gæster. Dertil kommer at miljøstyrelsen ikke tillader hegn 

tæt på gravhøje, som der er mindst 10 af i skoven som ligger helt op ad Sørvad by. 

Med sine 2 HA er hundeskoven ikke blandt Danmarks største, men vi tror at det 

kuperede terræn og den varierede beplantning som er i området, kommer til at give 

mange gode muligheder og stier som gør at størrelsen i praksis vil opleves som 

rigelig stor.  

 

Arbejdet startede allerede i foråret 2020 hvor Agerfeld Vvs, Smede- og 

Maskinforretning A/S og - Sørvad Tømrer og Snedker ApS henholdsvis har stået for 

at etablere vandpost og opføre læhytte. Takket være deres sponsorat, med yderst 

fordelagtige priser, har det været muligt at få begge dele med i projektet indenfor 

den økonomiske ramme.  
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Vandposten er at finde lige efter p-pladsen og hytten ligger på en naturskøn plet i 

skoven, som indtil nu har været svært tilgængelig. Nu er hytten hvor hele 6 stier 

mødes blevet centrum i hundeskoven.  

 

Hegnet blev sat op af Poda-hegn omkring 1 november.  Forinden havde frivillige 

hundeejere og andre interesserede brugt efteråret på at rydde hegnslinjen så 

folkene fra Poda-hegn kunne komme til.   

-Det har været vigtigt for os at hegnet er topkvalitet og at opsætningen blev udført 

af et professionelt hegnsfirma. Det er en krævende opgave at opsætte hegn, især i 

et kuperet terræn. Så kunne vi i borgerforeningen bedre selv stå for at rydde 

hegnslinjen. Og det har ikke været svært at finde frivillige hjælpere til den opgave.  

Hundeskoven havde i slutningen af januar besøg af det helt store maskineri. Ca. 

750 meter stier blev kørt igennem af knuseren fra Sinding Skov og Naturpleje. -Det 

har været en kæmpe hjælp at få besøg af knuseren, som har banet vej gennem 

områder med tæt bevoksning, huller og trærødder som det ellers havde været 

svært at få lavet gode og jævne stier i 

Nu er der i alt ca. 1200 meter stier i hundeskoven. Det er planen at stisystemet 

løbende blive udbygget. 

 

10. Området ved Baunen. 

Borgerforeningen har været med i planlægningen af det nye MTB-spor, som vores 

lokale cykelklub Med-Vind har etableret her i foråret. Sporet udgør en meget vigtig 

brik i visionen om at skabe nyt liv og nye muligheder i området omkring baunen. 

Tak til Med-Vind, som med stort engagement, har påtaget sig opgaven. Det er en 

virkelig flot og spændende rute, der forhåbentlig vil inspirere endnu flere, i alle 

aldre, til at komme ud og nyde vores flotte natur. 

 

Borgerforeningen har også arbejdet intens på at etablere en vandledning ud til 

skyttehuset.  

Det er vores håb, at det lykkes at gennemfører projektet inden det store skuespil på 

festpladsen i slutningen af august. I skrivende stund har Ungdommens Venner 

Sørvad tilkendegivet at ville støtte med hele 20.000 kr. Vi arbejder på at skaffe de 

sidste midler her i foråret.  

. 

Arbejdet med at udvikle området omkring baunen er forankret i NordVestKRAFT, en 

sammenslutning af borgerforeningerne i Sørvad, Vind, Abildå og Ørnhøj. Næste 

skridt er en helhedsplan og en ansøgning om yderligere tilladelser ved 

Miljøstyrelsen. Dette udarbejdes i samarbejde med arkitektfirmaet Arkitec. Planen 

inkluderer blandt andet en shelterplads, (i samarbejde med spejderne i Sørvad og 

Vind) toiletbygning, vandposten, og et udsigtstårn. 
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11. Bestyrelsen. 

Foreningens kasserer Niels Erik Karred Larsens valgperiode udløb i marts i år. 

Niels har derfor valgt at udtræde af bestyrelsen.  

Berit Døj, som har ansvaret for forenings folder, har ligeledes valgt at udtræde af 

bestyrelsen, da hendes valgperiode udløb i marts i år. Berit har dog lovet at 

fortsætte med at have ansvaret for folderen indtil videre. 

Mona Pedersen har været valgt ind som suppleant. Mona har ligeledes valgt at 

udtræde af bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlem Maibrit Juhl har overtaget jobbet som forenings kasserer. 

Karoline Græsborg er i årets løb indtrådt som ny suppleant. 

Sofie Damgaard Jensen er ligeledes indtrådt som ny suppleant. Begge de to 

suppleanter er indtrådt med baggrund i den bemyndigelse vi fik på senest afholdte 

generalforsamling. 

 

12. Afslutning. 

Vi synes selv, at vi til trods for Corona har nået en del i løbet af året. Vi har måttet 

aflyse nogle bestyrelsesmøder, og vi har for første gang nogen sinde afholdt et 

virtuelt bestyrelsesmøde. Vores kontingentindsamling har båret præg af, at vi ikke 

har kunnet ringe på hos folk, men har været henvist til at anvende diverse 

opfordringer til kontingentindbetaling i stedet.  

Vi har alligevel nået at færdiggøre vores hundeskov. Vi er også kommet videre med 

100 meter tårnet og hele projektet på Bavnen. 

Vi har fået penge fra Herning Kommune til indkøb af en ny flagvogn (den er p.t. 

under opbygning hos Agerfeld Smedje) og til at påbegynde renovering af torvet. 

Vi er desuden allerede så småt i gang med at se på projekter til de kommende år, 

herunder hvad vi med fordel kan søge om midler til fra Landsbypuljen. Vi vil her 

gerne have input og ideer til, hvad indbyggerne i sognet ønsker lavet i vores 

område, så det bliver et endnu bedre sted at bo. 

Vi vil fortsætte med trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger.  

Det er desværre ikke lykkedes at få etableret yderligere hastighedsbegrænsning på 

Langgade. Det er en sag, som vi stadig agter at arbejde med. 

Vi har desuden tanker om etablering af mere sikre skoleveje ind til byen ikke mindst 

Agerfeldvej, som er smal med mange uoverskuelige sving. 

Vi fornemmer en stor opbakning til vores arbejde, og vi har sjældent manglet 

hjælpende hænder, når der har været behov. Derfor skal der lyde en kæmpe TAK til 

alle jer, som i løbet af året har givet en hjælpende hånd til det ene eller til det andet. 

Sidst men ikke mindst vil jeg benytte lejligheden til kort at understrege vigtigheden 

af, at vi i området råder over en politiker, som sidder i byrådet. Jens-Bernhard gør 

et kæmpearbejde for vores lokalområde. Mange tak for det. 

 

------------------------------------------------------ 

 

 


