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Dejbjerg d. 3.august 2022 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Friskvind 
Til stede: Alfred, Jeppe, Birgitte, Dorthe, Annette, Kjeld (referant) 
 
 

1.Godkendelse af referat:  
godkendt 
 

2.Det rullende mødested:  
 
Økonomi: Rest fra Nordea – mangler at få udbetalt 68.000 
På konto: 40.000 kr 
Sidste vogn koster 100.000 kr 
Har stadig lidt hos Landsdistrikterne og 5000 kr fra Sdr. Lem Andelskasses Fond 
Altså økonomi ser fornuftig ud. 
Total har vi netto ca 40.000 kr til slutfinansiering. 
Forsikring mangler. 
Beslutning: Vi vil sikre overskud til 2-årig forsikring. 
 
Manglende indkøb: Brandslukningsudstyr er købt og godkendt. Vi mangler kun telt og småting. 
 
Salg af sponsorater til scenevogn: 
Stauning Whisky har sagt ja til at sponsorere med 2500 kr 
BM Brolægning formodentlig  ja til 1000 kr 
Fjernvarme i Lem (Alfred) 
Wow-Park (Jeppe) 
Højmark Auto (Jeppe) 
Søms (Alfred) 
Landia (Alfred) 
Skjern Padeltennis (KC) 
Estate (Alfred) 
Nybolig (Dorthe) 
Ørskov (Dorthe) 
Stauning Byg (Dorthe) 
Anette spørger i Velling 
 
Sponsorfolder sendes med referatet ud. 
Vi skal i løbet af uge 32, 33 og 34 hente svar ind. 
Der meldes tilbage til Alfred vedr. nye sponsorater. 
Alfred holder status. 
Sponsoraternes størrelse: 1000 kr (6 stk) -  1800 kr (3 stk) -  2500 kr (2 stk) 
NB: 12500 kr på vej ind fra salgsvogn. 
 
Klargørings team for vognene og afregning for do, husleje: 
Vinteropbevaring af scenevogn på Dejbjerglund fra uge 43 og frem til påske.  (2 gange lån pga 
sponsorat samt 1-2 lån pga. husleje). 
Sommeropbevaring hos Dorthe (Dorthe vurderer vand og skyl i første sæson). 
Husleje hos Dorthe: Salgsvogn 1000kr. Toiletvogn 500kr. Scenevogn 500 kr. 
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Lejen er: 
200 kr pr gang for scenevogn 
300 kr pr gang for salgsvogn 
300 kr pr gang for toiletvogn 
 
kontaktperson  
Dorthe bliver kontaktperson. 
Pris for rengøring? Vurderes i første sæson. Frivilligt det første år. Dorthe registrerer tid. 
Genforhandles til juni 2023. 
 
Præsentationsplan: 
Gøres når sidste vogn er klar. 
Anette ansvarlig. 
 

3.Stigruppen: 
195 gik tur i Dejbjerg. Succes 
Tur i Højmark i kommende weekend (5.-7. august) – går gennem et par lodsejeres private grund – 
Jeppe er heldig. 
  
Flyer, lokale seværdigheder og fotos: Kan tidligst melde ud efter sommerferien.  
Mangler billeder fra Højmark  Billede fra Præstegård – panorama m møller og fjord). Har billeder fra 
Dejbjerg. Stauning sender billeder fra Halby Havn og bunkersområdet. Billeder fra Lem Smedenes 
Hus, figurer og Anlæg. Billeder fra Velling: Kirke og Velling Trækfærge, evt stormøller. 
Billeder sendes til senest Tove senest i uge 32. 
 

4.Cykelarrangement - hvor er vi? Dato er den 3.september 
En cykeltur med fortælling – evt. kaffe på Dejbjerglund kl 10.30-11.30?  
Tove forsøger med møde her i sensommeren. 
Jeppe snakker med Torben Green og finder Højmarkfyr. 
Lem: Henning Sørensen (har meldt sig frivillig). 
Tove fra Dejbjerg. 
Dorthe fra Stauning. 
Boy fra Velling. 
 

5.Møde med idrætsforeningerne 
Møde indkaldes primo september. Jeppe og Kjeld indkalder. 
 

6.Ukraine arrangement 
Lægges på stand by i efteråret – mange er taget tilbage til Ukraine. 
Natalya og Kjeld vurderer fremtidigt behov. 
Vi håber, at herboende bakker op om foreningernes aktiviteter. 
 

7.Kalenderen 
 
Næste to møder:   
Mandag den 29.august kl 19.30 på Dejbjerglund 
Onsdag den 5.oktober kl 19.30 hos Anette i Velling 
 
Generalforsamling torsdag den 27.okt kl. 19.00 i Velling forsamlingshus. Anette koordinerer. 
Indkaldelse planlægges på næste møde – kandidater gøres klar. 
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Fællesmøde den 11. sep. i Silkeborg (Dorthe deltager). 
 

8. Nyt fra sognene 
 
Stauning: 
Fiskeskole i gang i Stauning hos Birgitte. 3 timers varighed. Morten fra Lem er instruktør. Pris 150 kr. 
24 pladser revet væk på et døgn. 
Lære at fiske, hygge, få en pølse. 
Sognegård væk i Stauning. 
Fællesområde er etableret. 
Jazz kommer den 11-13.august 
 
Lem: 
Starter op med en helhedsplan. 
Bevilliget midler til stiprojekt. 
Smedegården på vej op igen. Bla dagens meny på Facebook. 
Tai-mad har succes. 
 
Dejbjerg: 
Fællesråd mødes for 3.gang i august: Sogneforening, hal, efterskole, kirke, sogneforening, 
menighedsråd, idrætsforening. Grundlovsdag, fællesspisning, foredrag, ”nye muligheder”. 
 
Velling: 
Bygge huse: Velling Erhverv og Invest er i gang med bygning af tre huse. 
Købmand bygger om primo september – venter på ny køler. 
Friskolen kører på andet år med den nye leder – går godt. 
Ny forpagter i forsamlingshus. 
Lækker sognetur til landsstævnet. 
 
Højmark: 
Indsamling til køkken i ved Hallen sat i gang – der skal bruges ca 4 mill.  
Stooooort projekt. Spændende og udfordrende. 
Knallertdrenge nyder opholdet i Højmark. Men det skal jo være en nydelse for alle…….  
2.skoleår på friskolen tegner rigtigt godt. Det har været en god start. Ved godt mod. Stærk lokal 
opbakning. 
 

9. Eventuelt 
intet 


