
Som optakt til generalforsamlingen var der arrangeret fællessang under ledelse af Kirsten Pedersen fra 

Velling Friskole – tak til Kirsten.  

 

Referat fra generalforsamlingen i Friskvind den 27.10.2022 på Velling Friskole. 

a. Valg af dirigent 

Jacob Gravlund Jørgensen blev valgt til ordstyrer. Han oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i 

henhold til vedtægterne og gav herefter ordet til formand Anette Kirk Jepsen 

 

b. Formandens beretning  

(vedlagt) 

 

Orientering fra de forskellige arbejdsgrupper: 

Det rullende mødested  

ved Dorthe Iversen 

Dorthe Iversen fortalte om Det rullende mødested. 

 ”Nordea – her bor vi -puljen”, havde bevilget 750.000 kr til Det rullende mødested, og da vi samtidig fik 

grønt lys til at anvende midler fra Landdistriktspuljen til køb af vognen, var finansieringen på plads. Det 

viste sig imidlertid, at den ene vogn, man oprindeligt havde søgt om, blev for tung at trække for langt de 

fleste personbiler, og vi fik i stedet godkendelse til at købe 3 forskellige vogne: En scenevogn, en salgsvogn 

og en toiletvogn. Scenevognen er blevet en smule forsinket og kommer den 2. november, hvorefter den 

skal klargøres med logoer. Salgsvognen har været lånt ud flere gange, og der er kommet flere forespørgsler 

på alle 3 vogne.  

Udover vognene er der indkøbt 4 generatorer og stole til 20 personer. Endvidere er det planen at købe et 

telt.  

Vognene kan lånes af foreninger, skoler, børnehaver m.v. for 100 kr pr gang + et beløb til klargøring.  

Tak til alle sponsorer for køb af reklameplads på vognene. 

 

Stigruppen 

Ved Tove Kristensen 

Det er planen at få udarbejdet en fælles folder for alle 5 sogne ”Fra kirketårn til kirketårn”. Der er 

udarbejdet et udkast til folderen, men vi mangler at få orienteret lodsejerne om, at stien bliver tegnet ind i 

en folder.  

 

Events 

Ved Tove Kristensen 



Gåture 

Der har været arrangeret 6 gåture siden sidste generalforsamling: 

• En julegåtur ved Halby havn med små opgaver undervejs, primært tiltænkt børnefamilierne – der 

var rigtig mange, der benyttede sig af tilbuddet. 

• 5 gåture fra april – august (en kort og en lang tur i hvert sogn) 

Der har været rigtig god opbakning til alle gåture fra nær og fjern, og vi har fået en masse positiv respons, 

så det er helt sikkert noget, vi vil gentage i 2023.  

Herudover har der været arbejdet på en fælles cykeltur rundt i de 5 sogne, men vi var for sent ude, så det 

bliver først i foråret 2023. 

 

Kommende events: 

Der bliver arrangeret en julehygge eftermiddag på Bundsbæk, hvor Det rullende mødested indvies. Det 

foregår den 10. december kl. 13 – 17. En eftermiddag med gåture med konkurrencer, optræden ved 

forskellige kor, fortælling for børn, guidet tur til Troldebanke, kreative værksteder for børn og deres voksne, 

fællessang m.v. Der vil være mulighed for at købe varme drikke, æbleskiver m.v. i salgsvognen. Herudover 

vil det være muligt at købe en stand, hvor man kan sælge egne varer (f.eks. juletræer, dekorationer, 

keramik, småkager osv. – kun fantasien sætter grænsen, dog ikke fødevarer der skal spises eller drikkes på 

stedet). Salgsvognen bemandes af en eller flere foreninger. Evt. overskud fra salgsvognen deles ligeligt 

mellem alle foreninger, der er med til at arrangere eftermiddagen.  

I januar vil der blive arrangeret et aftenbesøg hos Gårdbageren i Højmark – dato følger via facebook, 

hjemmeside og nyhedsbrev.   

 

Idrætsgruppen 

ved Kjeld Christiansen 

Der har været arrangeret en børnedag for alle skoler før sommerferien – hvor de mødtes på Dejbjerglund. 

Målet er, at børnene skal lære hinanden at kende, så de måske får lyst til at deltage i fodbold eller anden 

sportsgren i en af de andre sogne i Friskvind, hvis holdet ikke udbydes i eget sogn, fremfor at tage til Skjern 

eller en af de andre byer uden for klyngen.  

Man har forsøgt at arrangere fodboldstævne, gymnastikdage m.v. i Friskvind, men der var for få 

medhjælpere/medarrangører og for få interesserede deltagere. Generelt har de lokale foreninger mistet 

rigtig mange medlemmer under corona, og Friskvinds fornemste opgave er at bakke op om de aktiviteter, 

som foreningerne har i forvejen. 

Der er ved at blive lavet en undersøgelse af hvad børn i de 5 sogne deltager i. Svarene er kommet retur fra 

Lem skole, og der kommer svar fra de andre skoler senere. Det viser sig, at der er godt gang i gymnastik og 

fodbold ude i sognene, men at de øvrige aktiviteter er svære at holde i gang. Måske skal man tænke på, at 

oprette hold, hvor børnene får lejlighed til at prøve forskellige aktiviteter (børneidræt/legegruppe og lign.), 

måske tilsvarende hold for mellemtrinnet. Ud over idræt viser det sig, at der er efterspørgsel på kreative 

aktiviteter (kursus i maling, strikning osv.).  Spændende at høre resultaterne fra alle skoler. Der holdes 

evalueringsmøde på undersøgelsen i starten af det nye år.  



Jeppe nævnte, at det måske ville være godt, når de lokale foreninger laver arrangementer, at de beder 

Friskvind om at stå som med-indbyder, så er det måske nemmere for en, der bor i Stauning at deltage i et 

arrangement i f.eks. Højmark.  

 

Ukrainske netværksmøder 

Ved Kjeld Christiansen 

Der har været arrangeret 4 møder for ukrainske familier og mindre børn hen over foråret/forsommeren 

med deltagelse af alt fra 12 – 28 pr gang.  

Det var en stor succes. Kvinderne fik lejlighed til at mødes for at drøfte deres situation og krigen i Ukraine, 

imens børnene legede i springsalen under opsyn af elever fra Dejbjerglund. De herboende ukrainere hjalp 

til med oversættelse osv. Natalya Melnik fra Lem har gjort et kæmpe arbejde for de ukrainske flygtninge. 

Mange flygtninge er taget hjem til Ukraine igen, og vi overvejer, om der er behov for tilsvarende 

arrangementer, hvis der kommer en ny bølge af ukrainske flygtninge. Målet er at få dem integreret i 

foreningslivet, hvis de bosætter sig her.  

 

Erhvervsnetværket 

Ved Birgitte Vinding.  

Erhvervsnetværket i Friskvind lever, men er nok ikke vokset så meget, som man havde håbet på. Der er 

valgt en ny bestyrelse, og Dorthe Iversen har hjulpet til som kasserer. Arrangementerne i 

erhvervsnetværket har været godt besøgt. Især besøget på Esbjerg havn var et tilløbsstykke. Målet med 

erhvervsnetværket er, at de forskellige virksomheder lærer hinanden at kende.  

Næste arrangement er den 29.11., hvor turen går til Ferrodan.  

 

Kommunikationsgruppe 

ved Anette Kirk Jepsen 

Aalborg universitet har været ude for at lave evaluering af, hvordan midlerne fra Real Dania var brugt. 

Samtidig har de lavet en undersøgelse af, om folk i området har kendskab til Friskvind. De fleste svarede ja 

til, at de havde kendskab til Friskvind.  

Kommunikationsgruppen udsender nyhedsmail og lægger mødereferater op på hjemmesiden. Facebook 

gruppen følges af 794, og bliver i øvrigt flittigt brugt af sognene, hvor de orienterer om arrangementer, der 

er åbne for alle i Friskvind.  

Kommunikationsfolk i de 5 sogne vil efter nytår blive inviteret til et fællesmøde, hvor man kan drøfte en 

fælles strategi for, hvordan man deler hinandens begivenheder og arrangementer.  

Friskvind har sammen med Emil Sloth Siig fra kommunen afholdt et kursus i KultuNaut. KultuNaut er en 

elektronisk guide. Når man indtaster arrangementer på KultuNaut.dk er de synlige på Kultunaut.dk, men 

også på mange andre platforme. Kommunen har købt adgang til KultuNaut, så det er gratis at bruge for 

foreningerne, og det er en stor hjælp i kommunikationsarbejdet.  

 



Spørgsmål til formandens beretning: 

Tom Christoffersen fra Dejbjerg:  

Understøtter kommunen fortsat Friskvind?  

Anette: Vores støtte fra kommunen er primært kontakten til Lotte Finderup og Bjarne Christensen fra 

Landdistriktsrådet. Herudover har vi fået hjælp fra Emil Sloth Sig ifm. kurset i KultuNaut.  

Landdistriktsrådet har bl.a. inviteret til fællesmøde med de andre klynger i kommunen, hvor man drøftede 

muligheder og fordele ved at blive friklynge. Et af de emner, der især optog deltagerne på klyngemødet, var 

muligheden for at udstykke større matrikler uden for bygrænsen.  

Der vil senere blive arrangeret opfølgningsmøder mellem de forskellige klynger.  

 

Tom Christoffersen fra Dejbjerg:  

Corona har været hård for foreningerne, og der er behov for at tale frivillighed op. Måske kan man 

nemmere få unge til at være ledere i en forening, hvis de bliver klar over, at foreningsarbejde er med til at 

give dem personlig udvikling, de kan få afprøvet nogle ting, osv.  

 

Andrea Jørgensen fra Højmark: 

Vil der være mulighed for at også at inkludere 7. og 8. klasses elever i børneidrætsdagen?  

Kjeld: Det vil nok blive for stort, hvis der skal så mange elever med. Måske kunne man dele det i 2, så det 

ene hold var på Dejbjerglund og det andet hold i en af de andre haller i klyngen. Vil Højmark hallen måske 

være villig til at åbne deres hal for et arrangement? Erfaringen er, at hvis det f.eks. koster 100 kr/elev, så 

fravælger skolerne arrangementet. Kjeld og Andrea drøfter mulighederne.  

Andrea opfordrede til, at man skriver i sognebladene, at det er muligt at få tilsendt nyheder fra Friskvind på 

mail.  

 

c. Fremlæggelse af regnskab 

Dorthe Iversen gennemgik det udleverede regnskab. Hovedparten af indtægterne kommer fra salg af 

sponsorater til annoncer på vognene samt kontingenter for lån af salgsvognen.  

Den største udgiftspost er en fællesannonce om gåturene.  

Se i øvrigt det vedhæftede regnskab. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

d. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

e. Valg til klyngerådet  

Der er 2 repræsentanter fra hvert sogn valgt for 2 år ad gangen.  



 

På valg: 

Lem:  Natalja Melnik – modtager ikke genvalg 

Som nyt medlem valgtes Christian Rahbeck. 

 

Stauning: Birgitte Vinding – modtager ikke genvalg 

Som afløser for Birgitte valgtes Mark Frederik Sørensen 

 

Velling:  på valg: Andreas Hopf – modtager genvalg.  

Endvidere var Birgitte Kallesø opstillet.  

Efter kampvalg var der genvalg til Andreas Hopf. Vi forsøger at få Birgitte med i en af arbejdsgrupperne, 

formentlig idrætsgruppen.  

Det blev drøftet, om man bør ændre vedtægterne, så i tilfælde af kampvalg skal bestyrelsesmedlemmet 

vælges ude i det pågældende sogn. Emnet drøftes på et kommende bestyrelsesmøde.  

 

Højmark: på valg Mette Christensen.  

Som nyt medlem valgtes Torben Green.  

 

Dejbjerg: på valg Tove Kristensen som blev genvalgt.  

 

f. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Der var genvalg til revisor Jacob Graulund Jørgensen og til revisorsuppleant:  Harry Tolstrup  

 

g. Evt.  

Der var ikke yderligere kommentarer under eventuelt.  

Formanden afsluttede med en tak til Mette, Birgitte og Natalja for et stort stykke arbejde i Friskvinds 

bestyrelse.  

Der var også tak til Landdistriktsrådet for sparring og support og tak til den øvrige bestyrelse for godt 

samarbejde. 

Samt tak til ordstyrer Jacob Graulund Jørgensen. 

 

Referent: Tove Kristensen – 27.10.2022 


