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Årsberetning  

for Vinding Borgerforening 2020 – 2022 

1. Indledning 

Denne årsberetning er en smule usædvanlig, idet den kommer til at dække de 

sidste to års hændelser i Vinding Borgerforening. Det skyldes naturligvis Covid 19. 

2. Samarbejde med Herning Kommune. 

Som det fremgår af vores visionspapir, lægger Borgerforeningens bestyrelse en 

stor del af sit arbejde i at spille op mod kommunen i et forsøg på at varetager 

områdets interesser bedst muligt. 

Vi deltager i fire årlige møder i kommunens Landsbykontaktudvalg, som er et forum, 

hvor alle Herning Kommunes landsbyer mødes, dels for at blive holdt orienteret af 

kommunen, men i lige så høj grad for at orientere hinanden og at påvirke 

kommunen til at arbejde for vores sager. – Det er i øvrigt i samme udvalg, at der 

træffes afgørelser om den årlige tildeling af midler fra Landsbypuljen. En pulje som 

vi har haft megen glæde af. 

Over året har vi holdt adskillige møder med kommunens folk som skovfogeden, 

trafik- og miljøudvalget, Herning Vand og folk fra ”De grønne Områder”. 

Vi synes selv, at vi har et godt samarbejde med Herning Kommune. Et samarbejde 

som kun bliver bedre med tiden. 

3. Samarbejde med vores nabolandsbyer Vind, Ørnhøj og Abildå. 

 

Samarbejdet er døbt NordVestKraft. Det er formaliseret ved fire årlige møder, hvor 

vi udveksler synspunkter og erfaringer, og hvor vi forsøger at hjælpe hinanden i 

stort og småt. 

Vi har p.t. tre projekter, som kører under NordVestKraft. Det ene er etablering af en 

cykelsti mellem Sørvad og Vind.  

I 2017 blev der af Herning Kommune afsat en million kroner til projektet. Vi var på 

besigtigelsestur i oktober 2017 sammen med Vind og kommunen, for at finde ud af, 

hvor en sti evt. kunne anlægges. Udgangspunktet var, at den skulle følge den 

gamle jernbaneforbindelse så langt, det lod sig gøre. 

Aftalen med kommunen var, at kommunen tog sig af al planlægning og udførelse, 

herunder gennemførte en hurtig og grundig orientering af diverse lodsejere, som 

evt. skulle lægge jord til. Fremdriften i projektet har indtil videre været til at overse, 

men nu er arealerne til cykelstien i det mindste eksproprieret og flere træer er 

fældet, så må vi se, hvornår man begynder at bygge stien. 

Det andet projekt er projektering af vores 100 meter Tårn på Bavnen. Hele vejen 

igennem projektet indtil nu, har vi fået opbakning fra kommunen. Projektet ligger i 

øjeblikket til godkendelse i Miljøstyrelsen. Det forventes at være afsluttet efter 
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sommerferien 2022. Herefter går vi i gang med at søge penge til projektet, hvis vi 

opnår godkendelse. 

Det tredje projekt er et forsøg på at få udvidet adgangen til vore genbrugspladser i 

Ørnhøj og Sørvad. I begge byer er pladserne kun åbne fire timer om ugen, hvilket 

står i kontrast til de generelt længere åbningstider på de fleste af kommunens 

øvrige genbrugspladser. Dertil kommer, at man ikke har mulighed for at aflevere 

elektronik i hverken Ørnhøj eller Sørvad. Vi har i øjeblikket en ansøgning til 

behandling i kommunen, hvos vi argumenterer for, at man forlænger åbningstiden i 

Sørvad til 16 timer, og at det bliver muligt at aflevere bl.a. elektronik her. I Ørnhøj 

argumenteres for en åbningstid på otte timer. Vi ønsker i øvrigt åbningstiderne lagt, 

så borgerne få bedre mulighed for at besøge pladserne.  

 

4. Borgerforeningens venner. 

Borgerforeningens Grønne Hold er veletableret. Det er en ordning, som vi har 

meget stor gavn af, og som bliver rost i høje toner blandt kommunens folk i 

driftsafdelingen og ikke mindst blandt borgerne. 

Holdets arbejde kan vi alle betragte i det daglige ved at kaste et blik på byens bede. 

Et indlæg om holdets arbejde, vil vi vende tilbage til. 

Ud over Borgerforeningens Grønne hold, er vi i færd med at etablere flere ”Blå 

hold”, som kunne tage sig af følgende: 

• Vedligeholde naturcirklen, herunder at save brænde til brændeskuret.  

• Hjælpe til fastelavnsfest eller Sct. Hans fest.  

• Opsætning af flagalle. 

• Pleje af Å-dalen og Kirkestien. 

• Få lysene i byens juletræer til at virke og andre elektrikeropgaver. 

• Evt. vedligeholdelse af Bavnen. 

Flere har allerede meldt sig. 

                                                                                            

5. Borgerforeningens kommunikationsstrategi. 

 

Borgerforeningen kommunikerer i hovedsagen gennem vores side på facebook, 

vores hjemmeside, vores kvartalsfolder, gennem opslag ved byportene og i skabet 

ved ”CykelKurt” og ved afholdelse af borgermøder. 

På facebook lægger vi korte, aktuelle nyheder – ofte med henvisning til 

hjemmesiden. Vi har netop passeret 508 medlemmer på facebook.  

Hjemmesiden anvender vi som en slags historik og her lægges længevarende 

historier og nyheder samt diverse nyttige oplysninger.  Hjemmesiden har fået nyt, 

og mere moderne udseende. Kvartalsfolderen retter sig primært fremad, men kan 

også indeholde korte historier. Opslagene skal fange alle, som af den ene eller den 

anden årsag ikke anvender facebook eller læser vores hjemmeside. Afholdelse af 

Borgermøder kan anvendes ved særlig vigtige begivenheder, hvor vi gerne vil høre 

borgernes tilbagemeldinger. 
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Kvartalsfolderen er nu veletableret. Vi er selv særdeles glade for folderen og har 

modtaget rigtig mange positive tilbagemeldinger. Det er et stort arbejde at skaffe 

sponsorer i form af annoncer, men arbejdet glider. Vi vil i den anledning gerne 

benytte lejligheden til at sende en stor tak til alle vore sponsorer. 

 

6. Vedligeholdelse af Naturcirklen. 

 

Vedligeholdelsen af Naturcirklen er lagt i en fast gænge. Vi kan sagtens bruge et 

par frivillige til at stå for pasningen. 

 

7. Færdiggørelse af Kirkestien 

Vejret har drillet mange gange. Vi mangler kun nogle småting for helt at færdiggøre 

stien. 

8. Shelters ved den gamle skydebane 

Ny shelterplads på vej ved Baunen 

Borgerforeningen er I samarbejde med Vinding KFUM spejderne i færd med at 

planlægge og søge midler til etableringen af en ny shelterplads med foreløbigt 2 

shelters i skoven ved baunen.  

Pladsen ligger i et hidtil uberørt stykke af skoven, og udmærker sig ved at ligge 

meget højt og have en fantastisk udsigt mod nordøst og samtidig ligge helt ud til 

den meget stejle skrænt ned mod festpladsen.  

Selvom det altså endnu ikke er muligt at overnatte i et shelter, så pladsen og 

udsigten helt sikket et besøg værd. Der er nu lavet en sti op til pladsen gennem 

skoven lige efter den gamle pistolbane. 

I efteråret blev der etableret en vandledning ud til skyttehuset og på sigt er det 

planen at bygge en lille toiletbygning ved P-pladsen samt en grillhytte på 

shelterpladsen hvis Miljøstyrelsen giver tilladelse og hvis der kan findes 

finansiering. Vi håber at spejderne og mange andre vil få glæde af pladsen 

efterhånden som projektet skrider frem.  

Kæmpestor TAK til spejderne som med stort engagement, er gået ind i projektet og 

dermed gjort det muligt 

9. Renovering af torvet 

I løbet af det sidste års tid har borgerforeningen, i tæt samarbejde med ”Det Grønne 

Hold” og arkitektfirmaet Arkitec, arbejdet på at konkretisere visionen om at 
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renoverer Torvet midt i Sørvad. Herning kommunes Byplan- og Bosætningsudvalg 

har her i januar behandlet borgerforeningens ansøgning om penge fra 

forskønnelsespuljen til projektet.  

Udvalget har besluttet at torvet indstilles til en bevilling på 400.000 kr. (+ moms) Det 

er vi meget tilfredse med.  

Dog må de oprindelige planer tilrettes lidt, da vi havde ansøgt om 600.000 kr. Men 

det finder vi helt sikkert ud af. Alle tegninger kan ses på Vinding-borger.dk  

10. Ny flagvogn og bygning af garage/opbevaringsrum 

Borgerforeningens veltjente, men efterhånden noget slidte flagvogn er blevet 

erstattet af en ny og bedre. Vognen er blevet monteret på Agerfeld Smedje. Med 

den nye flagvogn vil det i princippet blive muligt for bare tre personer at sætte og 

nedtage flagene og på kortere tid. Den er så stor, at den ikke længere kan stå i 

garagen på plejehjemmet, som derfor nu er ryddet og overdraget til plejehjemmet 

igen. 

Borgerforeningen har derfor besluttet at opføre en ny garage, som kan rumme 

flagvogn og dele af foreningens materiel. Vi har fået lov til at opføre bygningen oppe 

hos SKI, tegninger er udarbejdet, og vi håber at kunne gå i gang med projektet i 

løbet af foråret. Andre dele af foreningens materiel har vi fået lov at opbevare inden 

døre hos SKI, hvilket vi er meget taknemlige for. Dermed påregner vi i løbet af året 

at kunne overdrage vores opbevaringsrum under plejehjemmet til netop 

plejehjemmet, som længe har efterspurgt både det rum og garagen. 

11. Etablering af en hundeskov. 

Til stor tilfredshed for mange hundeejere er hundeskoven færdigetableret, og det er 

opfattelsen, at den er velfungerende.   

12. Julepyntning. 

Først atter en gang mange tak til alle frivillige hjælpere. Uden dem ville det blive en 

stor og dyr opgave at etablere julepyntning i byen. 

Træet foran Brugsen var igen sponsoreret af Lena Storch, træerne ved åen var 

sponsoreret af Peter Kragelund. 

Vi har løst problemerne med julebelysningen på torvet. DagliBrugsen donerede 

forrige år overskuddet fra nytårsaffyringen, som var i omegnen af 3500 kroner. For 

disse midler kunne vi indkøbe ny belysning, som virker. Hver vinter skal træerne 

klippes. Den opgave klarer vi i bestyrelsen 
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13. Sct. Hans fest og Jule – og fastelavnsfester. 

Sct. Hansfesten afholder vi altid selv i samarbejde med Missionshuset. Det er en 

rigtig hyggelig fest, som traditionen tro starter oppe på Plejehjemmet. Fremmødet 

var sidste år stort som sædvanligt. 

Bestyrelsen besluttede på et tidspunkt at udlicitere jule- og fastelavnsfesten. Vi har 

besluttet atter selv at stå for fastelavnsfesten i samarbejde med Kirken.  

 

14. Offentlig transport 

 

Igennem det sidste 1,5 år har vi i Vinding borgerforening deltaget i et samarbejde 

med Herning kommune, hvor vi arbejder med nytænkning og udvikling af mobilitet 

og kollektiv trafik i landområderne. Det handler blandt andet om vores 

busforbindelser både indenfor kommunen, men også på tværs af 

kommunegrænser. Hvordan vi gør opmærksom på og brug af de forbindelser vores 

skolebusser udgør for både skolesøgende, men også alle andre, som kan have 

gavn af de ruter skolebusserne dækker. Vi arbejder også med alternativer til 

busser, da de ikke dækker alle de situationer, hvor der er brug for en anden form for 

transport end bilen.  

Af alternativer, som vi har fremlagt, kan nævnes cykelstier, lånebiler, mindre busser 

med mere fleksible ruter, teletaxa, delebiler, samkørsel, apps, låne-elcykler, 

ensretning af takster på flextrafik og meget andet. 

Mobilitet er også andet end transport, det handler også om tiltrækning af arbejde og 

nye indbyggere til lokalområdet, tiltrækning af turister og bibeholdelse af det som 

allerede eksisterer. Det kan blandt andet være ved god information på kommunens 

og turistinformationens hjemmesider omkring vandreruter, hvordan man kommer til 

de interessante områder, glemte skatte, vedligeholdelse af disse, gode 

internetforbindelser, lokalplaner der arbejder med den lokale industri osv.  

Vi har primært arbejdet med vores transportmuligheder, men de andre emner er 

også blevet vendt 

Vi vil gerne sige tak til alle, der har bidraget til at indsamle viden om vores område. 

Vi ved endnu ikke, hvad resultatet af vores indsats bliver. Det er planlagt, at 

resultaterne bliver fremlagt for teknik- og miljøudvalget i februar 2022. 

 

15. En legeplads for de mindste. 

Borgerforeningen har ansøgt om og fået en byggetilladelse til at bygge en legeplads 

bag plejehjemmet ved den lille, skyggefulde lund. 

Legepladsen står nu færdig og den er blevet taget godt imod af byens yngste. 

En stor tak til alle aktører, som har hjulpet med projektet:  Ungdommens venner, 

Sørvad, Herning kommunes borger samarbejdspulje, Lions, Sørvad tømre og 

snedker, Aksel Ahle, Murerfirmaet Barslund og Gasseholm, Dagplejekontoret, 

Kongsøre Outlet. Og så vil vi takke alle de frivillige der har hjulpet til med at bygge 

legepladsen. 
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16. Borgerforenings bestyrelse. 

Den nuværende bestyrelse er næsten fuldtallig. Vi fik på en tidligere 

generalforsamling forsamlingens tilladelse til at foretage selvsupplering. Den 

tilladelse har vi benyttet os af. 

I år er tre medlemmer af bestyrelsen på valg samt en suppleant. Vi mangler således 

stadig den sidste suppleant. 

Vi har tradition for, at suppleanterne arbejder på lige fod med den øvrige bestyrelse.  

Vi synes selv, at vi har et rigtig godt sammenhold i bestyrelsen. Vi har det sjovt 

sammen, og får tingene gjort. 

 

17. Afslutning. 

Vi synes selv, at vi har nået en del siden sidst afholdte generalforsamling. Som man 

kan høre af min beretning, har vi flere gode projekter i støbeskeen. Projekter som 

alle vil være til gavn for byen. 

Vi har også haft – og har stadig flere mindre projekter løbende. Herunder fik vi for 

kort tid siden den idé, at vi kunne tænke os et par storkereder i byen, og som man 

har kunnet læse på bl.a. facebook, har vi nu fået rejst rederne, så mangler vi blot 

storkene. 

Vi vil fortsætte med trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger. Det er desværre ikke 

lykkedes at få etableret yderligere hastighedsbegrænsning på Langgade som følge 

af en politisk beslutning i Herning Kommune om som princip at have 50 kilometer 

gennem småbyerne. Det er en sag, som vi stadig agter at arbejde med. 

Vi er dog lykkedes med at få etableret en belyst fodgængerovergang på Langgade 

samt flere vejbump. 

Vi har desuden tanker om etablering af mere sikre skoleveje ind til byen. Ikke 

mindst Agerfeldvej er smal med mange uoverskuelige sving. Det er et projekt, som 

stadig ligger lidt ude i fremtiden. 

Vi har også fokus på stien op langs skoven. Den benyttes af flere og flere, ikke 

mindst børn efterhånden som Bauneparken bliver bebygget. Indtil videre er det 

lykkedes at overtale kommunen til bl.a. at snerydde stien, hvorfor man har lavet en 

asfalteret opkørsel ved Skovvej. Vi presser på for at få stien belyst. Det er vi dog 

ikke lykkedes med endnu. 

Vi fornemmer en stor opbakning til vores arbejde, og vi har sjældent manglet 

hjælpende hænder, når der har været behov. Derfor skal der lyde en kæmpe TAK til 

alle jer, som i løbet af året har givet en hjælpende hånd til det ene eller til det andet.  
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