
Generalforsamling 

LandsbyCenter Vind 

26. august 2021 kl. 20.00

(Beretningsperiode 27. februar 2020 – 26. august 2021)



Generalforsamling LandsbyCenter Vind 

Torsdag den 26. august 2021 kl. 20.00 

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 Frits Stjernholm – modtager ikke genvalg

- på valg er Sune Søndergaard – modtager genvalg

6. Valg af revisorer 
7. Evt. 



Bestyrelsens konstituering efter sidste generalforsamling 

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



Aktiviteter i 2020/2021

❑ 7 Bestyrelsesmøder

❑ 2 Møder i formandsregi (VIF, VSB, LCV)                                                   
Juni 2020: Tværgående aktiviteter

Januar 2021: Strategimøde 



LCV har blødt økonomisk under Corona krisen 

• Aflysning af fester og arrangementer

• Økonomisk lusing lejeindtægter (fremgå særskilt under punkt 3)  

• Ansattes arbejdssituation usikker

• Ingen kompensation til timelønnede

• Ingen opgaver til Sanne (smag på friheden)

• Udfordringer med aflysninger, genbookninger, genaflysninger 

• Asta´s fratrædelse aug. 2020 udsat på ubestemt tid 



Mådehold omkostningssiden 
Afspejler sig i årsresultatet  

• Driftsomkostninger væsentlig reduceret

• Ingen investeringer 

• Ingen ønsker opfyldt 

• Revurdering/udskydelse af større projekter



Fælles Covid 19 projekt VSB, VIF, LCV



Økonomi Lager- og Toiletbygning 

• Materialer og håndværkerudgifter 207.979,88 kr. 

• Sponsorat Astid & Thyge  (betalte regninger) 51.156,94 kr. 

• Eigil sponsoreret rør, fittings mv. 

Finansiering via LCV: 

• Landsbykontaktudvalgspuljen 2019, (toilet) 60.000,00 kr.

• Landsbykontaktudvalgspuljen 2020 (lagerbygning) 70.000,00 kr.

• Landsbyfestoverskud 2019 49.307,88 kr.

• Landsbyfestoverskud 2017 - (delvis af 45.000 kr.) 28.672,00 kr. 

• Balance 207.979,88 kr. 

• Værdi af frivilligt arbejde anslået 80.000 kr. 

• Bilag: LCV-regnskabet. Revision: Damgaard & Enevoldsen



3 projekter til 1.1 mio. kr. 

• Generalforsamlingsbeslutning 2020 (vedtægternes § 5)

• Ansøgning sendt marts 2020

• Afslag fra Kultur & Fritidsudvalget maj 2020

• Ny behandling af ansøgning i september 2020

• Lokal politisk opbakning 

• 670.000 kr. fra Herning Kommune til 3 projekter 



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 

• Gennemføres sept.- okt. 2021



Renovering af Klubhuset udvendig udsat til 2022

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



Måde hold/rettidig omhu

• Beslutning om at droppe delprojekt 1 (ventilationsanlægget over tag)

• Kontakt til Kultur & Fritid om målopfyldelse af lagerbehovet - afslag 

• Rådighedsbeløb anlægsudgifter (delprojekt 2 og 3) på 464.000 kr. er 
budgetlagt i 2021 - 2022

• Reduktion delprojekt 1 på 206.000 kr. 

• Lagerbehovet i LCV anses for at være løst i samarbejde med brugerne 

• Flere tiltag, - bl.a. vogne



Ønskeseddel LCV  2020

➢ De tre beskrevne projekter

➢ Køleskabe – kølemontre  

➢ Induktionskogeplader, gryder og pander.  

➢ Opvaskemaskine  

➢ Nyt låsesystem med brik  

✓ Hensat 90.000 kr. af 2019 resultatet



Forsikringsforhold – Nyt selskab

• TOP-D 25.000 kr. præmiestigning til 53.000 kr.

• TD fastholdt

• Fejlregistreret – Idrætshaller – (Kontor Fuglsangvej 2) 

• Vestjylland – ikke muligt aftale til 2026

• Danske Forsamlingshuses Forening 

• Forsikringsmægler Flemming Post, DANSØ-forsikring (Alm Brand). 

• Bredere dækning og lavere selvrisiko

• Årlig præmie 23.000 kr. 



Vandforbrug

• Store udfordringer med afdækningen

• Dialog med Vind vandværk  

• Lograpport viser store udsving

• Viser brud hhv. læk

• Forbrug op til 15m3 daglig (uden aktivitet) 

• Udskiftning af 11 toiletter  



Renovation 

• Affaldssituationen: 

• Sortere som private

• Aftalen med kommunen er opsagt

• Aftale med Ejler Chr. Knudsen

• Tømning hver anden uge 

• Kiloafregning + fast afgift pr. container på 50,- kr. + moms pr. tømning 

• Konkurrencedygtig 

• Henstiller til at containerne er forbeholdt LCV



Natur og kunst på væggene i LCV

• Bestyrelsen ønsker om profilering

• Udvalg 

• Bære den lokale natur ind i festsalen (kunstudstillere i foyren)  

• Markedsførings tiltag hjemmeside & FB 

• Bruge naturen i Vind 

• Fælles projekt med Borger- og Idrætsforening

• Naturnationalpark Stråsø – Vind Hede  



Fælles projekter



Fælles projekter



Fælles projekter 



Fælles projekter



❑ Tak til sponsorer og lokale forretningsforbindelser

❑ Tak for det gode samarbejde på tværs af foreningerne og udvalg 

❑ 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 Enevoldsens malerhold 

❑ Tak til Karen for arbejdet med kunsten i LCV

❑ Tak til Gerda Gartner for ”grønne fingre”

❑ Tak til Dream Team (Det grønne hold) 

❑ Tak til LCV’s hovedrengøringshold  

❑ Tak til alle der har bidraget i og omkring LCV i 2020 - 21   

❑ Tak til Landsbycentrets engagerede medarbejderne – Asta & Sanne

❑ Tak til Jens Gammelvind for vedholdenhed ifm. byggeriet

❑ Tak til min bestyrelse


