LANDSBYCENTER VIND
Holstebrovej 20 • Vind • 7500 Holstebro • www.vindsiden.dk

Referat af ordinær generalforsamling i den selvejende institution LandsbyCenter
Vind afholdt torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00 i LandsbyCenter Vind

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning v/Frits Stjernholm
Regnskab v/ Sune Søndergård
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1. Valg af dirigent
Carsten Bjerrum 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 er i bestyrelsen arbejdet med en prioriteret liste over ønsker til nyinvesteringer i og omkring Landsbycentret. Øverst på listen er nyt tag m.v. på Klubhuset samt et ønske om at få
mere plads til opbevaring af blandt andet gamle borde og stole, telt, container/bar til Landsbyfestugen m.v., da tingene i dag opbevares rundt omkring ved forskellige personer i Vind.
Stefan Stjernholm har lavet en råskitse/facadetegning over en løsning med nyopført selvstændig bygning eller tilbygning til Landsbycentret på 150 m². Der budgetteres med en projektsum
på ca. 750.000 kr. + moms.
Samtidig med, at en ny bygning/tilbygning vil kunne afhjælpe den manglende lagerplads, vil
det kunne integreres med et toilet med adgang for offentligheden, som er en anden udfordring, der skal findes en løsning på.
Et sådant byggeprojekt vil ifølge vedtægterne skulle godkendes på en generalforsamling, og
formanden bad derfor forsamlingen om at komme med tilkendegivelser på, om der er opbakning til at der arbejdes videre med projektet med henblik på et mere konkret oplæg, som en

generalforsamling så kan tage stilling til enten på en ekstraordinær generalforsamling eller på
næste års ordinære generalforsamling.
Der var positive tilkendegivelser fra de fremmødte, men også et ønske om at der snart afholdes et orienteringsmøde omkring sagen, således at der kan komme flere input, ligesom det
skal undersøges, om der også er andre foreninger m.v., som måtte have ønsker og behov, der
skal indgå i projekteringsarbejdet.
Anne Ovesen gjorde opmærksom på, at der allerede er bevilget 60.000 kr. fra Landsbykontaktudvalget i Herning Kommune til etablering af et nyt offentligt toilet, og at denne bevilling forudsætter, at beløbet anvendes inden udgangen af 2018.
Landsbycentrets bestyrelse arbejder videre med sagen, og der vil blive nedsat et udvalg, som
skal undersøge, hvilke mulige løsninger der er samt lave skitsetegninger, undersøge muligheder for at energioptimere samt økonomi og finansieringsmuligheder vedr. projektet.
3. Regnskab v/Sune Søndergaard
Det reviderede regnskab blev fremlagt af Sune Søndergaard.
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse
Frits Stjernholm og Sune Søndergaard var på valg og blev begge genvalgt.
6. Valg af revisor
Som revisor genvalgtes Damgaard & Enevoldsen Registreret Revisionsaktieselskab, Vildbjerg.
7. Eventuelt
Ingen punkter til behandling under eventuelt.
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