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

Referat af ordinær generalforsamling i den selvejende institution LandsbyCenter
Vind afholdt torsdag den 27. februar 2020 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
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen:
På valg er: Inge Jakobsen og Birte Højbjerg Lauridsen
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt
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 og på Landsbycentervind.dk.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Frits Stjernholm fremlagde bestyrelsens beretning. Se vedhæftet bilag.
3. Regnskab v/Sune Søndergaard
Det reviderede regnskab blev fremlagt af Sune Søndergaard.
Projektet med opførelse af toilet-/depotbygning kører via Landsbycenter Vinds regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen stiller forslag om, at der i 2020 gennemføres de 3 projekter, som er beskrevet og
omtalt under formandens beretning. Det drejer sig om følgende:
Anslået udgift inkl. moms
Flytning af ventilationsanlæg for at frigøre plads i depotrum
Etablering af varmepumper, så oliefyr kan udfases
Renovering af klubhus tag m.v.
I alt anslåede udgifter

340.000 kr.
375.000 kr.
388.000 kr.
1.103.000 kr.

Ud fra det budget, som er udarbejdet, mangler der en restfinansiering på ca. 668.000 kr., som
bestyrelsen er i dialog med Herning Kommune om at hjælpe med. Hvis ikke alle 3 projekter kan
finansieres i 2020 bl.a. af hensyn til Kommunens budget, kan renoveringen af klubhusets tag
m.v. evt. skydes til året efter. Der blev spurgt om, hvad bestyrelsen ville gøre, hvis Herning
Kommune melder tilbage, at finansieringen må LCV selv klare. Svaret var, at hvis økonomien i
den sammenhæng stikker af, vil bestyrelsen overveje situationen og afdække andre finansieringsformer. Her vil en ekstraordinær generalforsamling kunne komme på tale.
Generalforsamlingen tilkendehav sin fulde støtte til, at bestyrelsen kan arbejde videre med at
gennemføre projekterne.
5. Valg af bestyrelse
Inge Jakobsen og Birte Højbjerg Lauridsen var på valg. Inge Jakobsen blev genvalgt. Ulla Boesen
blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem
6. Valg af revisor
Som revisor genvalgtes Damgaard & Enevoldsen Registreret Revisionsaktieselskab, Vildbjerg.
7. Eventuelt
Der blev spurgt til en status på at finde en afløser for Asta Gammelvind, men der er ikke noget
nyt endnu. Der arbejdes på sagen.
Der efterlyses forslag til en løsning, så parkeringspladsen udnyttes bedre, når der er mange biler.

___________________________________
Carsten Bjerrum, dirigent

