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Referat af ordinær generalforsamling i den selvejende institution LandybyCenter 

Vind afholdt onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.00 i LandsbyCenter Vind 

 

 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning v/Frits Stjernholm 
3. Regnskab v/ Sune Søndergård 

4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen: 

    På valg er: Frits Stjernholm & Sune Søndergård 
6. Valg af revisorer 

7. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 

Søren Rasmussen blev foreslået og valgt. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet ved annoncering i Lokalavisen på bannere i Vind. 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand Frits Stjernholm fremlagde bestyrelsens beretning. Se vedhæftet bilag. 

Der var anerkendelse til bestyrelsens bestræbelser på, at LCV altid fremstå vedligeholdt og 

præsentabelt. Endvidere ros til de frivillige hænder som bakker op om vores samlingssted i 

Vind. Det styrker sammenhold, fællesskab og det sociale niveau.  

3. Regnskab ved Sune Søndergård 

Det reviderede regnskab blev fremlagt af Sune Søndergård. 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse 

Frits Stjernholm og Sune Søndergård var på valg. 

Begge modtog genvalg og blev valgt. 

6. Valg af revisor 

Som revisor genvalgtes Damgaard & Enevoldsen Registreret Revisionsaktieselskab, Vild-

bjerg. 
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7. Eventuelt 

Kunstkoordinator: 

Lise ønskede ikke at fortsætte som kunstkoordinator, da hu syntes, det var svært at gøre 

alle tilfredse. Men da ingen andre meldte sig til posten, indvilligede Lise i at tage endnu et 

år. 

 

Markedsføringsforme: 

Der var bred debat om, hvor og hvordan Vind skal gøre opmærksom på sin eksistens. Enig-

hed om at vi er inde i en brydningstid fra avisdækning til muligheder for markedsføring på 

hjemmesider og sociale medier mv. Enighed om at det er vigtigt at vi bruger alle aktuelle 

muligheder, herunder fastholder lokalaviser og dagblade til at annoncere og berette om, 

hvad der sker i Vind. 

 

 

 

 

             ___________________________________ 

             Søren Rasmussen, dirigent 

 

 

 

 

 


