
Referat fra generalforsamling for Sdr.Rind og Rindsholm borger og kulturforening. 

Torsdag d. 20. februar 2020.  

Anette bød velkommen, aftenen startede med pålæg og ostebord med et glas vin til. Efter spisning så vi et 
lille klip af det, som videogruppen har arbejdet med, som viser vores byer i ord og billeder, det var så flot, 
det de har lavet. Når gruppen bliver færdig, skal det ind på kommunens hjemmeside og være reklame for 
vores to dejlige byer. 

Dagsorden ifølge vedtægter. 

1. Valg af dirigent. 
Vagn Thorsen 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. 
Malene Grønvaldt og Finn Vestergård blev valgt. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
Formand Anette Nygård fremlagde beretningen for borgerforeningen. Anette gennemgik de 
forskellige arrangementer der har været i 2019. De fleste med god succes, dog blev en brunch 
fællesspisning aflyst pga. manglende tilslutning. Der er fortsat samarbejde med Vinkel omkring 
banko til festugen. Nye tilflyttere bliver fortsat budt velkommen til vore byer, med en opgraderet 
folder og en invitation til et gratis arrangement. Gitte Pallesgård og Marie Aarup skal have en stor 
tak, da de besøger tilflytterne og byder dem velkommen. Der er foretaget nye tiltag i 2019. 
Bestyrelsen har oprettet et forsamlingshusudvalg, der skal tage vare på al drift i og omkring 
forsamlingshuset. Ligeledes er der oprettet et legepladsudvalg, der skal varetage opgaverne på 
legepladsen og en stor tak til de mange frivillige.  
Der er blevet opsat en SVIP boks ved forsamlingshuset, Nanna gennemgik kort brugen af boksen.  
Bestyrelsen har besluttet at nedlægge lokalrådet. Bestyrelsen vil arbejde med de ting der vedrører 
lokalsamfundet.  
Borgerforeningen har 50 års jubilæum i 2020, det vil blive fejret og alle er velkommen med ideer og 
arbejdskraft. Ide at oktoberfesten bliver en 70´er fest, hvem ved hvilke ideer der kommer.  
Heidi Villekjær Kirkeby er kassere for borgerforeningen, hun har desværre valgt at stoppe, stor tak 
til dig for dit store arbejde. Bestyrelsens nye kassere bliver Jørn Post velkommen til dig.  
Niels Høegmark har ansvaret for hjemmesiden, som stille og roligt vokser. Tak til Niels. 
Ang. kontingent er der ikke indkommet så mange penge som sidste år. Der er 112 husstande i Sdr. 
Rind og 44 i Rindsholm, det er en stor tilbage gang.  kontingent indbetaling er grundlag for de 
arrangementer bestyrelsen kan lave for at styrke fællesskabet i vore byer. Der blev opfordret til at 
alle skulle tale med naboer om, hvor vigtig det er at støtte borgerforeningen for at bevare 
mulighederne for diverse arrangementer. 
Der er søgt diverse puljer i Viborg kommune, der er desværre afslag fra alle.  
Anette udtrykte stor tak til alle frivillige, der gør en kæmpe indsats i vore byer, tak til alle for 
opbakning til bestyrelsens arbejde og tak for godt samarbejde til de øvrige medlemmer af 
bestyrelsen. 
Beretningen blev godkendt. 
 
 



Anette fortsatte og fremlagde beretning for forsamlingshuset., 
Lykke Poulsen er ny udlejer af forsamlingshuset, hun har i samarbejde med Anita Carlsen fået 
køkkenet til af fremstå overskueligt og pænt. Der er blevet indkøbt nyt service og et 
industrikøleskab. Tak for jeres store indsats. 
Desværre blev 2019 året hvor forureningen foran forsamlingshuset fyldte meget i bestyrelsens 
arbejde. Forureningens sagen er nu afsluttet, grunden er stemplet som forureningsgrund og man 
må benytte grunden som før. Dog må der ikke graves uden speciel tilladelse.  
Trods diverse udfordringer og lang sagsbehandling har den Jydske havemand arbejdet med 
projektet foran forsamlingshuset. Tak for jeres super flotte arbejde.  
Der bliver fortsat arbejdet på at samle penge ind og få tilladelse til nyt loft. Det har vist sig, at det 
ikke blot er nyt loft, men at der også skal trækkes ny strøm og der skal nye lamper til. Der bliver 
arbejdet videre med at overbevise kommunen om, at det er en renovering af forsamlingshuset, der 
skal til og ikke blot vedligehold.  
Der er holdt møder med kommunen, hvor bestyrelsen har gjort opmærksom på de udfordringer 
der er i såvel forsamlingshuset og i Drivhuset bl.a. oliefyr begge steder, nye vinduer osv. 
Der er blevet bevilliget en ukrudtsbrænder og andre ansøgninger er blevet afvist. 
Der er blevet sponsoreret nye billeder til forsamlingshuset af Gjerulff glarmester og Den Jydske 
Havemand har sponsoreret havemøbler til den nye terrasse. Tusind tak for det. 
Tak til Peter Pallesgård og Per Møller der er pedeller ved forsamlingshuset. Tusind tak for jeres 
store indsats.  
Der blev spurgt om der er søgt i miljøforbedringspuljen, omkring ny varmekilde både til 
forsamlingshuset og Drivhuset, den ny bestyrelse vil fortsætte arbejdet. 
Der blev også fortalt, at man gerne vil renovere indgangspartiet i forsamlingshuset med bl.a. nye 
farver.  
Beretningen blev godkendt. 
 
Anette fortsatte og fremlagde beretning for Drivhuset. 
Drivhuset bliver fortsat flittig brugt, der er juniorklub med ca. 50 børn, bog/strikke cafe, 
menighedsrådet, udlejning til private og den lokalhistoriske gruppe og lokalhistorisk cafe. Den 
lokalhistoriske gruppe er i gang med at indrette et rum til deres mange billeder, kort og øvrige 
dokumenter.  
I løbet af året er der blevet renoveret og malet især køkken og entre. Tusind tak til de mange 
frivillige der har brugt timer på Drivhuset og tak til Drivhus udvalget Tove Albertsen, Jens Erik 
Bohsen og Erland Aarup. 
Efter sigende er der bevilget penge til nye vinduer i 2020. Derud over trænger porte og vinduer i 
garagen bygningen også.  
Legepladsen er blevet færdig og den bliver også brugt flittig af byernes mange børn og familier.  
Desværre er legetårnet godt brugt og udtjent og der skal arbejdes på, at få en bevilling til et nyt.  
Beretning blev godkendt. 

5. Fremlæggelse og godkendelse af reviderede regnskab. 
Heidi Villekjær Kirkeby fremlagde regnskabet for borgerforeningen, regnskabet kommer sammen 
med referatet på hjemmesiden. 
Der var ingen kommentar, og regnskabet blev godkendt. 
 Heidi fremlagde også regnskabet for forsamlingshuset, der var en kommentar på det store 
vandforbrug, ellers ingen kommentar. 
Regnskabet blev godkendt. 



6. Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 

7. Fastsættelse af kontingent til borgerforeningen. 
Bestyrelsen foreslår at fastholde beløb på kontingent. 

8. Valg af bestyrelse (5-7 medlemmer) 
Der skulle vælges fire nye medlemmer til bestyrelsen. Heldigvis meldte John Grønvaldt, Lise Aarup, 
Lykke Poulsen og Susanne Villekjær sig. Det var rigtig dejligt, at de fire meldte sig frivilligt. Der var 
stort bifald. Tusind tak til jer. 
 
Bestyrelsen ser ud som følgende: 
Nanna Bech, 
Torben Petersen, 
Pernille Rohde Thomassen, 
John Grønvaldt, 
Lise Aarup, 
Lykke Poulsen og  
Susanne Villekjær. 
 

9. Suppleanter: 
1. Anne Marie Andreasen, 
2. Jette Sodborg. 
 

10. Valg af en revisor: 
Heidi Villekjær Kirkeby og 
Finn Vestergård. 
 

11. Revisorsuppleant: 
Vagn Thorsen blev valgt. 
 

12. Evt. 
Der blev opfordret til at bevare en god tone på facebook, tag hensyn og have en god 
kommunikation på de sociale medier.  
  
Bestyrelsen sagde stor tak til Anette, for det kæmpe arbejde hun har lagt i bestyrelsesarbejdet. 
 
Tak for en god aften 
Hilsen Bestyrelsen 
 
Referent 
Jette Sodborg 
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