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Beretning    



Generalforsamling LandsbyCenter Vind 

Torsdag den 27. februar 2020 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

- på valg er Inge Jakobsen – modtager genvalg

- på valg er Birte Lauridsen – modtager ikke genvalg

6. valg af revisorer 

7. evt. 



Bestyrelsens konstituering 

Formand Frits Stjernholm (Genvalgt 2019) 
Næstformand Inge Jakobsen
Kasserer Sune Søndergaard (Genvalgt 2019)
Sekretær Birte Lauridsen 
Repr. VSB Flemming Jensen
Repr. VIF Finn Poulsen 



Aktiviteter i 2019

❑ 6 Bestyrelsesmøder

❑ 1 Ekstraordinær bestyrelsesmøde 

❑ 4 Møder i formandsregi (VIF, VSB, LCV)                                                   
Januar: Strategimøde
juli - november: LFU – Organisering - ”Grundlag for Landsbyfesten i Vind” 
Oktober: Toiletbygning  

❑ 2 Møder i Danske Forsamlings Huse’s Forening











Arrangementer LCV / været en del af 

Landsbyfestugen 

Ulveforedrag med Ulveekspert Thomas Boesdal – 110 deltager

VoNo koncerten – 200 deltager  

Julefrokost - 150 deltager 



Kunst på væggene i LandsbyCenter Vind

Kunstkoordinator inddraget i udarbejdelse af retningslinjer       
for kunst i LCV.

Status: Naturbilleder i salen – Udstillere i foyeren 
Kvalitetsudfordringer med forstørrelse på lærred

Pris at nedtage billeder!



Nybygning – tilbygning lager ved LCV

Ca. 150 m2 
750.000 eks. Moms. 



Lagerløsning –
flytning af ventilation til over tag

Arbejdsgruppe: 

Bjarne Jakobsen  (Entreprenør)

Sune Søndergaard (Søndergaard EL)

Stefan Stjernholm (Steen Stjernholm A/S) 

Frits Stjernholm (LCV)



Udfasning af oliefyr (buffer) 

2 stk. CTC EcoAir 622M  

• Varmepumper luft/vand

• Energibesparelse 50 600 kWh/år 

• Besparelse ca. 30.000 kr./år

• Olieforbrug 2019 ca. 70.000 kr./år 



Renovering af Klubhuset udvendig

Udskiftning af tag, stern, vindskede, underbeklædning, 
tagrender/nedløb, ventilationshætter samt efterisolering af loftrum.



Økonomisk overblik 3 projekter:

• Flytning af ventilation 340.000 kr. incl. moms 

• Etablering af varmepumper 375.000 kr. incl. moms 

• Renovering af Klubhuset 388.000 kr. incl. moms 

• Total 1.103.000 kr. incl. moms



Finansiering

• Forventet tilskud fra energistyrelsen: 15.000 kr. 

• Landsbykontaktudvalgets pulje (2020): 70.000 kr. 

• Jysk Energi´s sponsorpulje: 0 kr.

• Værdi af eget arbejde (samlet): 150.000 kr. 

• LCV – investering (kontant beholdning):     200.000 kr.

• Delfinansiering: 435.000 kr. 

• Restfinansiering (1.103.000): 668.000 kr. 



Kontakt til Kultur & Fritid, Herning Kommune 

• Besøg af JBK (V) 2019 – ”Kom med Jeres ønsker”.

• Kontakt til Kurt Lauridsen (BEK)

• Fremsendt projektbeskrivelsen/økonomien

• Udfordre Herning Kommune til at støtte projektet

• Miljøforbedringer – Grøn Profil 

• Inviteret Kultur & Fritid til at afholde udvalgsmøde i Vind incl. frokost



Vind selvkørende
• Igangværende projekt med opførsel af offentligt toilet med tilhørende mindre lagerrum til 200tkr. (tilskud 

60tkr. Landdistriktspuljen) 

• 2018 investerede VIF, VSB og LCV 150tkr. i udstyr til Landsbyfestugen i form af nyt telt, 
levnedsmiddelcontainer, samt ny bar. 

• Ifm. rørskade ultimo 2018, energioptimerede vi med et større indgreb i rørføringen for ledningsadskillelse af 
k/v-vand samt isolering jf. anbefalinger fra energimærkningen. Endvidere etablerede vi nye centralforsynede 
spare-brusepaneler. I samme arbejdsgang blev brusekabinerne helvægs beklædt med fliser. Samlet værdi 
100tkr. (ud over skadesdækningen)

• I 2017 Etablering af legeplads til 450tkr.   

• I 2014 Ombygning og renovering af Klubhuset. til 400tkr. incl. termoruder jfr. energimærknings anbefaling, 
(tilskud fra Kultur og Fritid med 150tkr.)

• I 2014 gennemførte vi projekt Lyd & AV i LandsbyCenter og Klubhus. Trådløs WiFi og NEM-LYD-betjening til 
50tkr.    

• Løbende og gennemgribende energioptimering i hele bygningsmassen med lavenergipærer og armaturer, jfr. 
energimærknings anbefaling.

• De seneste år har Landsbyfestugen genereret et årligt overskud på ca. 50tkr. som hovedsagelig anvendes i de 
punktopstillede projekter. Projekterne er desuden gennemført med en stor del frivilligt arbejde. 



Vedtægternes § 5 

Køb og salg af fast ejendom, 

bygningsudvidelser og større  

aktivitetsudvidelser skal forelægges 

generalforsamlingen til godkendelse og 

kommunalbestyrelsen til orientering, inden det 

påtænkte iværksættes. 

Fremlæggelse af ideer til byggeri og renovering:



Offentlig toilet Placering
• Byggetilladelse

• Omplacering – matrikulære grænser (Herning Vand 50.000 kr.)

• Ny byggetilladelse  

• 60.000 kr. Landdistriktspuljen hjemsøgt af VSB (2019)

• Placering v/ LCV

• Standalone toilet / harmonisk byggeri 

Økonomi:

Midler fra Landsbykontaktudvalget (bevilget i 2019): kr. 60.000 
Overskud fra Landsbyfesten i 2019: kr. 50.000                         
Overskud fra Landsbyfesten i 2020: kr. 50.000                                      
LandsbyCenter Vind, max tilskud: kr. 50.000

Projektets samlede udgifter: kr. 210.000

Frivilligt arbejde - sponsorater

Drøfte drift- og vedligeholdelse i formandsregi

Arbejdsgruppe: 

Majbrit Plougmann, FDF

Trine Riber, FDF 

Johnny Jensen, VSB

Sune Søndergaard, LCV

Stefan Stjernholm, SSJ

Bjarne Jacobsen, Entrepr.

Grete Rask, VSB 

Frits Stjernholm, LCV 







Løbende forbedringer i LCV og Klubhus

• Hensættelse 2018, 40tkr. 

• Lamper (Steen Gammelvind) 

• Energipærer i hele bygningsmassen

• Metallister indgange sal 

• Nye dørhåndtag (LCV)

• Nye fastsiddende udv. askebæger (fitnessanlægget)

• Sæbedispensere, papirholdere alle toiletter

• Nyt puslebord 

• Lydanlæg i klubhuset



Målsætning i  2019 

✓ Tilbygning – ombygning – renovering af Klubhuset udvendigt

✓ Afdække muligheder og finde løsninger til øget lagerkapacitet

✓ Inddrage lokale repræsentanter med faglig viden 

✓ Søge rådgivning med fokus på miljø- og energivenlige 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 LCV  

➢ De tre beskrevne projekter

➢ Køleskabe – kølemontre  

➢ Induktionskogeplader, gryder og pander.  

➢ Opvaskemaskine  

➢ Nyt låsesystem med brik  

✓ Hensat 90.000 kr. af 2019 resultatet



❑ 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 arbejdet med kunsten i LCV

❑ Tak til Gerda Gartner for dine ”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 2019   

❑ Tak til Landsbycentrets engagerede medarbejderne – Asta & Sanne 

❑ Tak til min bestyrelse


