
Referat fra generalforsamling for Sdr.Rind og 

Rindsholm borger og kulturforening.  

Torsdag d. 21. februar 2019.02.24 

Anette bød velkommen, vi startede aften med pålæg, ost og et glas rødvin. 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

Peder Mortensen blev valgt og meddelte, at generalforsamlingen var 

blevet indvarslet i rette tid i beboerbladet.  

2. Valg af referent. 

Jette Sodborg blev valgt. 

3. Valg af stemmetæller. 

Vagn Thorsen og Jens Erik Bohsen blev valgt. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

Formanden Anette Nygård fremlagde beretning fra borgerforeningen. 

Anette gennemgik arrangementerne. Der har været stor opbakning og 

deltagelse til fastelavn, fællesspisningerne og til juletræstænding. 

Oktoberfesten, som var en støttefest for forsamlingshuset, blev en stor 

succes. Overskuddet skal gå til loftprojektet i forsamlingshuset. I 

Rindsholm blev der afholdt Sct. Hans med mange deltager. Sæt allerede 

nu kryds i kalenderen, da vi har fået Ulrick Wilbek, som båltaler her i 

2019. i Rindsholm blev der afholdt et bagagerumsmarked, desværre 

svigtede købere til de mange boder. Borgerforeningen hjælper den 

lokalhistorisk forening med kaffe og kage til byvandringerne, der deltager 

mange. Til arbejdsdagen blev der gjort forårsrent i begge byer, 

forsamlingshuset blev rengjort både ude og inde. Den største forandring 

foregik på legepladsen, som gennemgik en renovering af første klasse. 

Bestyrelsen planlagde en arbejdsdag i efteråret, der kom en håndfuld 

hjælpere. Dette vil bestyrelsen gøre fremadrettet.                                                                                      

En opfordring at gå ind på hjemmesiden og se de lokale virksomheder, 

der reklamere på siden.  

Vi har i samarbejde med Vinkel arrangeret banko og liv i forsamlingshuse. 

Vi arrangerede en danseaften, desværre med for få deltager. Vi 

fortsætter samarbejdet med Vinkel.  

Der er blevet budt 9 nye familier i Sdr. Rind og 4 nye i Rindsholm 

velkommen. En stor tak til jer der besøger tilflytterne og tak til Birthe 

Lindgård for de fine buketter. 

Der er blevet søgt penge og vi har fået tildelt en god pose penge, som skal 

bruges på nye fliser, ny bagtrappe og flytning af indgangsparti ved 

drivhuset. Foran forsamlingshuset skal pengene bruges på ny 

beplantning, bænke, stier og en petang bane. Der skal laves en del 

arbejde, der bliver brug for mange frivillige hænder. 

I Rindsholm har lokalrådet lavet er stort arbejde omkring 

trafikforbedringer og der er bevilliget  penge til at forbedre omkring 

Brunshåb krydset og svinget til Sdr. Rind. Busskurret fra Sdr. Rind er opsat 

ved kroen og der er kommet et cykelstativ på vendepladsen.  

Af forskellige årsager har bestyrelsen indkaldt begge suppleanter og de 

har ydet et fantastisk arbejde, stor tak til jer. 

Bestyrelsen vil gerne sige tak for al jeres hjælp, opbakning og samarbejde. 

Uden hjælp kan en bestyrelse ikke klare de mange opgaver der er. En 

særlig tak til Martin Krag og Ivan Jensen, de har malet busskuret i Sdr. 

Rind, det var en større omgang.  

Bestyrelsen er blevet bekendt med, at der har været en 

underskiftindsamling og bestyrelsen vil bare sige, at borgerforeningen 

intet har med denne sag at gøre. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Anette fremlagde beretning for forsamlingshuset. 

I 2018 lykkes det, der kom nyt tag på forsamlingshuset, også med 

tagrender. Det har været et stort arbejde, at få lys på parkeringspladsen. 

Der er endelig givet tilladelse fra kommunen, så der kan komme lys ved 

for og baggangen. Det skal laves for egenbetaling og med arbejde fra 

frivillige. 

Foran forsamlingshuset skal arealet forbedres, som skrevet ovenfor. 

Arbejdet går snart i gang og der er brug for mange frivillige hænder.  

Der er efterhånden blevet samlet 24.000 kr. ind til nyt loft i 

forsamlingshuset, der vil blive arbejdet videre, da der skal flere penge til, 

fordi nyt loft indebærer lamper, strøm og ventilation. 

Anny og Jørgen har opsagt deres kontrakt på forsamlingshuset efter 

mange års tjeneste. Bestyrelsen og byerne er meget taknemlige for Anny 



og Jørgens store indsats og deres engagement i forsamlingshuset såvel 

inde som uden for. De har passet det hele som var det deres eget.   

Fremover bliver Joan Thestrup ny udlejer, rengøring vil Anita Karlsen tage 

sig af og de nye pedeller er Peter Pallesgård og Per Møller. Bestyrelsen 

byder dem alle velkommen og ser frem til et godt samarbejde. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Anette fremlagde beretning for Drivhuset og legepladsen. 

Juniorklubben kører godt, der er mange medlemmer, som flittig bruger 

klubaftner og de andre arrangementer. Der har været lidt udskiftning i 

personale og der mangler en kassere, hvis en har lyst til den tjans.  

Bog/strikke café mødes ca. 16 gange. 

Menighedsrådet afvikler et par møder i Drivhuset. 

Den lokalhistoriske gruppe har afholdt møder. 

I forbindelse med festugen blev legepladsen indviet, da der til 

arbejdsdagen blev lavet rigtig meget. Nu ser legepladsen fin og pæn ud, 

med plads til leg og hygge.  Der blev plantet en del planter, som jo skulle 

vandes i løbet af sommeren. Der blev lavet et opslag og mange meldte sig 

til at vande de flotte planter. Stor tak for hjælpen.  

Drivhuset har fået nye flotte indgangsdøre og indenfor er toilet-rummet 

blevet renoveret, der er lagt nyt gulv i køkkenet og der er blevet malet i 

de to store rum og nyt loft. Fremadrettet vil det være køkken og entre, 

der står for tur. 

Har man brug for at låne nøgle til Drivhuset, skal man henvende sig til 

Jens Erik Bohsen. 

Kommentar til beretning:  

Pengene der er bevilliget til at udskifte fliser osv. Skal bruges til det og må 

ikke anvendes til at udskifte vinduer i Drivhuset. 

Beretningen blev godkendt. 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber. 

Finn Vestergård gennemgik regnskabet for borgerforeningen. 

Regnskabet blev godkendt. 

Finn Vestergård gennemgik regnskabet for forsamlingshuset.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

6. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

7. Fastsættelse af kontingent til borgerforeningen. 

Kontingent er 250, 00 kr. for 2 i en husstand, hvoraf 50 kr. går til 

forsamlingshuset og 125,00 kr. for 1 i en husstand, hvoraf 25 kr. går til 

forsamlingshuset. 

Kontingent godkendt. 

 

8. Valg af bestyrelsen ( 5 – 7  medlemmer ). 

Nuværende bestyrelse: 

Anette Nygaard – ikke på valg 

Nanna Bech – ikke på valg 

Jens Erik Bohsen – ikke på valg 

Jette Sodborg – ikke på valg 

Peter Pallesgaard – modtager ikke genvalg 

Joan Kramer – modtager ikke genvalg 

Torben Petersen – modtager genvalg. 

Heldigvis meldte fire, deres lyst til at tilbyde deres arbejde i bestyrelsen. 

Der blev valg og følgende blev valgt ind: Torben Petersen, Sdr. Rind, 

Tommy Karlsen, Rindsholm og Pernille Thomassen Sdr. Rind. 

Det var rigtig dejligt, at de meldte sig frivillig, tusind tak. Der var stort 

bifald til alle fire. 

 

Bestyrelsen ser ud som følgende: 

Anette Nygaard 

Nanna Bech 

Jens Erik Bohsen 

Torben Petersen 

Tommy Karlsen 

Pernille Thomassen og 

Jette Sodborg 

 

 

 



9.  Suppleanter. 

1. Kristian Lihn 

2. Anna Maria Andreasen. 

 

10. Revisor. 

Finn Vestergård og Dorte Post 

 

11. Revisorsuppleant. 

Vagn Thorsen 

 

12. Evt. 

Erland Årup informerede kort om det nye landdistriktsudvalg. Han 

deltager i et møde omkring udvalgets arbejde. 

Lidt information om at landdistriktsudvalget ønsker at landsbyerne i 

Viborg kommune skal have et  

”talerør”, til kommunen. Det vil I høre mere om, når den nye bestyrelse 

har drøftet emnet. 

Vagn Thorsen informerede fra et møde ang. vindmøller i Faldborgdal. 

Lidt information om en evt. motorvej, der er endnu ingen der ved noget 

om motorvejslinjen. 

Der var tak til de mange unge mennesker der melder deres indsats i vores 

landsbyer. En opfordring til os alle, at vi skal hjælpe hinanden. 

Anette takkede bestyrelsesmedlemmerne og takkede for al den hjælp og 

opbakning der er fra Sdr. Rind og Rindsholm borgerne. 

 

Referent  

Jette Sodborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

TAK for opbakning og 

fremmøde til 

generalforsamlingen! ☺  


