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LandsbyCenter Vind 

28. februar 2018 kl. 19.00

Beretning  



Bestyrelsens konstituering

Formand Frits Stjernholm
Næstformand Inge Jakobsen
Kasserer Sune Søndergaard 
Sekretær Karen Vibe 
Repr. VSB Flemming Jensen
Repr. VIF Finn Poulsen 



Aktiviteter i 2017

 6 Bestyrelsesmøder

 1 Ekstraordinær B-møde 

 3 Møder i formandsregi,                                                    
(1 strategi- 1 Idémøde 1 i legepladsudvalget) 

 2 møder i Danske Forsamlings Huse’s Forening











Indbrud – skader - hærværk
▪ Indbrud – køkken, klubhus, Lokalhistorisk Arkiv 60.000 kr.

▪ Skade dørpartiet herretoilet – 4.000 kr.

▪ Varmestue (forhallen)

▪ Græsarealer

▪ Gårdsplads

▪ Videoovervågning  

▪ Hundeluftning

▪ 42 meter mast - Netværk☺



Tiltag mod dårlige betalere

• Udlejningskontrakten (betaling ved nøgleudlevering)

• Kontaktformularen www.landsbycentervind.dk

http://www.landsbycentervind.dk/


Kunst på væggene i LandsbyCenter Vind
▪ Kunstkoordinator   



Julefrokost m/ 150 deltager  (rekord)

Nytårskur bestyrelse og medarbejder 

Asta og Sanne 10 års jubilæum 



Odinteatrets besøg i Vind Kulturfestival

Off Road / Åbne døre i Vind. 

Kai Bredholt

Landsbylaboratoriet: Landsbymødet 180 grader 
Plexus  29. april 2017 kl. 12.00-00.00

www.landsbylaboratoriet.dk

http://www.landsbylaboratoriet.dk/


Fast punkt til B-møder:

Status vedligehold ude og inde

✓I mål med Legepladsprojektet  
✓Færdiggøre udenoms arealer ved aktivitetsområdet  
✓Gelænder ved indgang til klubhus 
✓Belysning udenomsarealer - aktivitetsområdet v/ klubhuset
✓Servicekontrakter (fast serviceinterval) oliefyr dec.
✓Energispare foranstaltninger løbende forbedringer (belysning, HHV)  
✓Gulvet toplakeret. 



Målsætning i  2018 

• Nye borde til LCV, (tilbudsfasen – FK-prototype, 3-E-Møbler) 

• AV– Lyd i Klubhuset, (i ordre)

• Bestik – Porcelæn 

• Køleskabe

• Hovedrengøring i LCV 2018

• Energi – miljø – alternative varmekilder (langsigtet)

• Fortsat drive en økonomisk sund forretning

• Vedligeholde faciliteterne inde og ude

• Opføre os ordentlig og yde en god service

• Gøre Landsbycenter Vind til det foretrukne valg

• Ha’ det sjovt og socialt godt med hinanden☺



Fødevareministeren kommer til Vind 

• Esben Lunde Larsen kommer til LandsbyCenter Vind

• 9. april 2018

• Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen holder i løbet af 2018 
en række foredrag om livet som minister samt den aktuelle miljø- og 
fødevarepolitik. I foredraget gives et indblik i ministerens maskinrum 
og fortæller om hverdagen som minister samt de politiske 
overvejelser, der følger med. Hvor mange kilometer på motorvejen 
hører med ministerposten? Hvad er de vigtigste politiske sager? 
Hvordan arbejder han som minister sammen med sine 5.000 
embedsmænd?



 Tak til sponsorer og lokale forretningsforbindelser

 Tak for det gode samarbejde på tværs af foreninger, udvalg og råd 

 Tak til formændene for VSB og VIF i et ligeværdigt og konstruktivt samarbejde

 Tak til Randi, som bogholder og klargøring til autoriseret revisor 

 Tak til Lisbeth og Kristian for hjemmeside, FB, folder, foto etc. 

 Tak til Lise for kunstkoordinator arbejdet

 Tak til Gerda Gartner med de grønne fingre

 Tak til Dream Team (Det grønne hold) 

 Tak til Clean Team (LCV’s hovedrengøringshold)  

 Tak til alle der har bidraget i  og omkring LCV i 2017   

 Tak til Landsbycentrets engagerede medarbejderne – Asta & Sanne 

 Tak til min bestyrelse


