
Velkommen til 
Generalforsamling i

LandsbyCenter Vind 
28. februar 2019 kl. 19.00

Beretning    



Generalforsamling LandsbyCenter Vind 

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00 

Dagsorden 

1. valg af dirigent 

2. bestyrelsens beretning 

3. godkendelse af det reviderede regnskab 

4. behandling af indkomne forslag 

5. valg til bestyrelse 

6. valg af revisorer 

7. evt. 



Bestyrelsens konstituering

Formand Frits Stjernholm (På Valg)
Næstformand Inge Jakobsen
Kasserer Sune Søndergaard (På Valg)
Sekretær Birte Lauridsen 
Repr. VSB Flemming Jensen
Repr. VIF Finn Poulsen 



Aktiviteter i 2018

❑ 7 Bestyrelsesmøder

❑ 3 Møder i formandsregi (VIF, VSB, LCV)                                                   
Januar: Strategimøde
Marts: Investeringer bar, container, telt. 
Oktober: 12 punkts dagsorden.

❑ 2 Møder i Danske Forsamlings Huse’s Forening











Indbrud       

▪ 2. marts via FDF´s kælderindgang, fyrrum og Lokalhistorisk arkiv. 

▪ Bygningsskade reparation 30.000 kr.

▪ Tingskade – Effekter 102.000 kr. 

▪ Midlertidige lamper i foyer 

▪ Hensættelser 2019 til lamper 40.000 Kr. 

▪ Overvågningsanlæg kontaktet Datatilsynet 

▪ Skrinlagt efter afslag fra politiet 



Kontanterstatning
Opsætning/Indkøb af lamper. 12.500,00 kr.  
Lamper 8 stk. PH Verona (brugtpris) 20.000,00 kr. 
Andet 2 højttalere. 8.436,00 kr.
Ghettoblaster. 1.500,00 kr.
Lamper 17 stk. 17094 PH lamper. 62.815,00 kr.
Selvrisiko -2.858,00 kr.



Minister og Ulv  
9. april  med 100 
deltager 



Rør-skade omklædningsrum Klubhuset 5. juli 

Varm/koldt/cirkulation/energitab.
Løsning k/v vand i køkken 
Skadesomkostninger: 180.000 kr. 
LCV-andel 12.500 kr. + selvrisiko. Central Blandingsventil 

Før 



Investeringer i bestik, 
porcelæn rullevogn mv.  

40.000 Kr.

36 nye borde
97.000 Kr. 

Projektor og lydanlæg i Klubhuset
12.000 kr. 



Medarbejdersamtaler 
med personalet i juni 
afslører at: 

Asta  har besluttet at træde 
tilbage med udgangen af juli 
måned 2020 for at nyde sit 
otium  

Arbejdet med at finde hendes 
afløser er så småt gået i gang 

LandsbyCenter Vind afholder 
afskedsreception for Asta i 
LandsbyCenter Vind  

fredag den 31. juli 2020 kl. 16.30



Telefonmast 
Skader fra etablering af 
mobilmaste, 12.500 + moms  



Julefrokost 150 deltager 

Nytårskur bestyrelse og 
medarbejder 



Kunst på væggene i LandsbyCenter Vind
Kunstkoordinator inddrages i udarbejdelse af 
retningslinjer for kunst i LCV.    



Vedtægternes § 5 

Køb og salg af fast ejendom, 

bygningsudvidelser og større  

aktivitetsudvidelser skal fore-lægges

generalforsamlingen til godkendelse og 

kommunalbestyrelsen til orientering, inden det 

påtænkte iværksættes. 

Fremlæggelse af ideer til byggeri og renovering:



Nybygning – tilbygning lager ved LCV

Ca. 150 m2 
750.000 eks. Moms. 



Renovering af Klubhuset udvendig
320.000 eks. moms

Udskiftning af tag, stern, vindskede og underudhæng på klubhus til:
Pap tag
Stern og vindskede i vedligeholdelse venlige materialer
Underudhæng som malet brædder som eksisterende.
Nye tagrender



Målsætning i  2019 

• Tilbygning – ombygning – renovering af Klubhuset udvendigt

• Afdække muligheder og finde løsninger til øget lagerkapacitet

• Inddrage to lokale repræsentanter med faglig viden 

• Søge rådgivning med fokus på miljø- og energi venlige løsninger  

• Tænke offentlig toiletløsning ind i projektet

• Hjemsøge midler til delvis dækning af projektets udgifter

• Budgetteringsface - restfinansiering 

• Afdække omfang af frivillige arbejdstimer

I 2020 praktisk gennemførelse af ovenstående.



Ønskeseddel til LCV 

• Lagerbygning 750.000 kr. excl. moms 

• Renovering af klubhuset udv. 320.000 kr. excl. moms 

• Køleskabe – kølemontre 50.000 kr. 

• Induktionskogeplader, gryder og pander. 50.000 kr.

• Opvaskemaskine 50.000 kr.  

• Nyt låsesystem med brik 50.000 kr.



❑ 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 Karen 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 2018   

❑ Tak til Landsbycentrets engagerede medarbejderne – Asta & Sanne 

❑ Tak til min bestyrelse


