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FRA  VINDERUP EGNSHISTORISKE FORENING 

 

Vi er en historisk forening, som dækker den gamle Vinderup Kommune.  

Vores opgave er at støtte op omkring Arkivet på Vinjes Torv, at bevare det historiske 
materiale fra området og i det hele taget at formidle de gamle nyheder, som vi møder på 
vor vej. Der er i dag godt 200 medlemmer, og vi vil gerne være endnu flere.  

HJÆLP OS med at bevare historien om personer, steder og begivenheder. I stedet for 
at smide billeder, dokumenter og interessante beskrivelser væk, så indlever dem på Ar-
kivet, hvor de gemmes til eftertiden.  

 Forår 2018    Nr. 47 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning om forenin-
gens virke i 2017 v. formanden. 

3. Arkivleder Bodil Møller orienterer 
om Arkivet. 

4. Fremlæggelse af årsregnskab v. kas-
sereren.  

5. Fastsættelse af kontingent for 2019. 

6. Vedtægtsændring. Ændring af §4 pkt. 
b og c. Der ændres under begge 
punkter til: der er på valg hvert år.  
Ved godkendelse træder begge tilfø-
jelser i kraft med øjeblikkelig virk-
ning. 

7. Indkomne forslag. 

8. Valg: 
På valg til bestyrelsen er: 
Flemming Bjerregaard Johansen, 
Bente Dalsgaard, Hans Kurt Nielsen 
og Kurt Guldbæk. 
Bente Dalsgaard og Hans Kurt Niel-
sen modtager ikke genvalg. 
 

Valg af suppleant(er). 
 

Valg af revisor(er). 

9. Eventuelt.  

 
Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal sendes skriftligt til et 
bestyrelsesmedlem senest 8 dage inden 
generalforsamlingen. Dvs. at sidste frist er 
den 26. februar 2018.  

Foreningen er vært ved kaffen. 

Der indkaldes til generalforsamling 

torsdag den 8. marts kl. 19.30 på Arkivet, Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup 

www.vinderup-egnshistorie.dk 

 

 

Åbningstider på Arkivet 

Tirsdag: 13 - 15, torsdag 10 - 12. 

Desuden 1. lørdag i måneden 10 - 11.30 
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1. Foreningens navn er: Vinderup Egnshi-
storiske Forening. 

 a) Foreningen er hjemmehørende i  
  Holstebro kommune 

2. Foreningens formål er:     
 a) At virke for større kendskab til vor  
  egns historie ved møder, ture og op- 
  lysningsvirksomhed.     
 b) At medvirke til driften af det lokal- 
  historiske arkiv i Vinderup i samar- 
  bejde med Holstebro Museum. 

3. Foreningens virkeområde er den tidli-
gere Vinderup Kommune. 

4. Bestyrelsen består af 7 medlemmer.     
 a) Bestyrelsen vælges for 2 år ad gan- 
  gen, således at i år med lige årstal  
  vælges 4 medlemmer og år med uli- 
  ge årstal 3 medlemmer.     
 b) Der vælges 2 suppleanter, der skifte- 
  vis er på valg hvert andet år.     
 c) Der vælges 2 revisorer, der skiftevis  
  er på valg hvert andet år.     
 d) Genvalg kan finde sted.     
 e) Bestyrelsen konstituerer sig med  
  formand, kasse rer og sekretær.     
 f) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når  
  mindst 4 medlemmer er til stede.     
 g) Afgørelser træffes ved simpelt stem- 
  meflertal. Ved stemmelighed er for- 
  mandens stemme afgørende. 

5. Generalforsamlingen er højeste myn-
dighed.     
a) Den ordinære generalforsamling  
  holdes i marts eller april måned og  
  indkaldes med mindst 14 dages  
  varsel.     
b) Forslag, der ønskes behandlet på ge- 
  neralforsamlingen, skal senest 8  
  dage før dennes afholdelse skriftlig  
  tilstilles bestyrelsen.     
c) Generalforsamlingen er beslutnings- 

  dygtig uanset antallet af fremmødte  
  medlemmer.     
d) Beslutning træffes ved simpelt  
  stemmeflertal og skriftlig af- 
  stemning skal finde sted såfremt et  
  medlem fremsætter begæring  
  herom.  
e) Ekstraordinær generalforsamling af- 
  holdes, når bestyrelsen finder anled- 
  ning dertil eller når mindst 1/5 af  
  medlemmerne skriftligt anmoder  
  derom med angivelse af forhand- 
  lingsemne. 

6. Foreningens regnskabsår følger kalen-
deråret. Regnskabet revideres af for-
eningens revisorer og fremlægges på 
generalforsamlingen til godkendelse. 

7. Vedtægtsændringer kan ske på enhver 
generalforsamling, dog kun når mindst 
2/3 af de mødte stemmeberettigede 
stemmer for forslaget. 

8. Foreningens ophør kan kun besluttes 
på to på hinanden følgende generalfor-
samlinger med mindst 4 ugers og højst 
8 ugers mellemrum. Mindst det ene af 
disse møder indkaldes med formål at 
videreføre eller opløse foreningen. 

9. I tilfælde af foreningens ophør skal 
foreningens midler efter generalfor-
samlingens nærmere beslutning overla-
des til historisk/kulturelt formål i for-
eningens virkeområde. 

Foreningens vedtægter er første gang 
vedtaget på generalforsamlingen d. 
9.oktober 1974.  
Vedtægter ændret 20.oktober 1976, 
26.oktober 1983, 23.oktober 1985, 
5.november 1997 og 23.marts 2011.  

Vinderup d. 29/8 2011. 

Vedtægter for Vinderup Egnshistorieske Forening 

Teksten med rødt foreslås fjernet. 
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Nye bestyrelsesmedlemmer: 

Som det ses i indkaldelsen på forsiden, er 
der i år hele 2 bestyrelsesmedlemmer, som 
har valgt at stoppe i bestyrelsen, Bente 
Dalsgaard og Hans Kurt Nielsen.  

Det er altid vemodigt, når bestyrelses-
medlemmer vælger at stoppe arbejdet - 
især når det er aktive og flittige medlem-
mer,  som vi her taler om. Fra den tilbage-
værende bestyrelse skal der lyde en stor 
tak til begge for en engageret og aktiv 
indsats. Vi vil komme til at savne jer i 
mange sammenhænge.  

 
Det, at en forening fornyer sig, er ikke 

blot et nødvendigt onde, det er også et vil-
kår for, at vi udvikler os, så vi stadig kan 
give vore medlemmer det, de efterspørger, 
nemlig NYT om det, der er sket på vor 
egn fra i går og til de ældste tider.  

Som bestyrelsesmedlemmer i egnshi-
storisk forening har vi et meget stort råde-
rum, hvor alt, hvad der foregår i vort lo-
kalsamfund, i realiteten bliver historie i 
samme øjeblik, det sker.  

I meget stor udstrækning er det derfor 
op til hver enkelt, der vælges ind i besty-
relsen, hvilke ønsker og interesser, man 
har, og bestyrelsesmedlemmer kan derfor 
tilnærmelsesvis søge derhen, hvor ens in-
teresse er størst.  

Dog må det siges, at der naturligvis er 
nogle ting, som SKAL udføres i en besty-
relse, men som i alle bestyrelser kommer 
dette på plads på bestyrelsesmøderne.  

 
Der bliver nu 2 pladser ledige i Vinde-

rup Egnshistoriske Forenings bestyrelse, 
og vi søger derfor efter interesserede til at 
udfylde disse pladser.  

Det er vores opfattelse, at alle interesse-
rer sig for egnshistorie på den ene eller 
anden måde. Hvem kigger ikke lige arti-
kelrækken igennem, når Årbogen udkom-
mer i november måned. De fleste kender 
nogen fra artiklerne, og vi føler, at vi er 

kommet ganske bredt ud i hele den gamle 
Vinderup Kommune, både geografisk, 
men også at vi har haft en vis dybde tilba-
ge i tiden.  

Der er et kæmpe materiale at bearbejde, 
og vi føler os sikre på, at mange kunne 
tænke sig at indgå i dette arbejde.  

 
Vi har gode rammer til vores arbejde 

Frem for alt har vi gode fysiske rammer at 
arbejde inden for. Vi er taknemmelige 
over, at først Vinderup Kommune og nu 
Holstebro Kommune stiller så fine facili-
teter til rådighed, som de gør. Arkivet på 
Vinjes Torv har en optimal placering - og 
sikke en beliggenhed lige i centrum. Det 
kan ikke blive bedre.  

Ikke nok med det, vi har under Holste-
bro Museum en ansat arkivleder, som gan-
ske vist er på deltid, men meget dygtigt 
forestår, at indleverede arkivalier bliver 
registreret korrekt, bliver opbevaret lov-
mæssigt, og at disse bliver behørigt lagt 
ind på IT, så fremtidige generationer har 
alt tilgængeligt på tidssvarende vis.  

Samarbejde mellem Holstebro Kommu-
ne, Holstebro Museum, arkivleder og Vin-
derup Egnshistoriske Forening foregår på 
forbilledlig vis, hvilket vi godt kan sige, 
slet ikke er nogen given ting.  

Omkring økonomi kan vi oplyse, at 
Vinderup Egnshistoriske Forening, takket 
være vore forgængere i bestyrelsen og fle-
re donationer, har en sund ,god økonomi.  

Vedrørende rammerne vil vi tillige 
nævne, at vores beliggenhed i Vestjylland 
er sådan, at vi stort set har alle landskabs-
former i området. Vi har vores dejlige 
Limfjord, vi har hedestrækninger, smukke 
søer i istidslandskab, store øde skovområ-
der, historiske og seværdige kirker, vold-
steder og herregårde, en mængde gravhøje 
og gamle vejsystemer, morænelandskaber 
– alt sammen inden for ganske få kvadrat-
kilometer.  
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Hvad laver bestyrelsen? 

Der afholdes omkring 10 bestyrelsesmø-
der om året, hvor også arkivlederen delta-
ger.  

Herudover afholdes omkring 4 arrange-
menter, hvor forskellige indlægsholdere 
fortæller om et emne.  

Vi har hidtil afholdt 2 udflugter om 
året. Normalt en heldagsudflugt om for-
året og en aftenudflugt i sensommeren(kør 
selv).  

Der har været afholdt 6 aftener, hvor 
der har været specielt fokus på slægts-
forskning og andet.  

Årbogsreceptionen i november er et til-
bagevendende tilløbsstykke, som har både 
pressens og menigmands interesse.  

Årbogsudvalget, som består af menige 
medlemmer og repræsentanter fra besty-
relsen, afholder en række møder hen over 
året, så deadline for udgivelsen kan over-
holdes.  

Årbogen vil vi tillade os at kalde en 
succes, idet vi indtil videre ikke har været 
i bekneb med at finde forfattere og emner 
til bogen. Der sælges ca 400 eksemplarer 
til en stykpris af 100 kroner, hvilket kun 
kan lade sig gøre ved en stor frivillig ind-

sats og loyal støtte fra områdets erhvervs-
liv. Forfattere og annoncører får omkring 
70 af årbøgerne gratis. 

Foreningen udgiver 2 Arkivnyt og 2 
små udgivelser, som vi kalder Klummen, 
og der skrives naturligvis pressemeddelel-
ser, når vi har nyheder.  

Herudover har foreningen i 2017 stået 
for en anlægsvandring i juni og haft en 
stand på selve jubilæumsdagen i anlæg-
get.  

Som noget specielt har Arkivet været 
brugt til hele 2 bogudgivelser i 2017, na-
turligvis med et egnshistorisk sigte. 

Der har i alt været ca. 1000 besøgende 
på Arkivet til ovenstående arrangementer.  

Bestyrelsen, der er på syv personer, forde-
ler opgaverne mellem sig, så det er natur-
ligvis ikke den samlede bestyrelse, der 
står for alle de nævnte aktiviteter.  

Har du interesse for at høre mere om be-
styrelsens arbejde, vil vi anbefale, at du 
kontakter et bestyrelsesmedlem (se nær-
mere oplysninger på siden med bestyrel-
sen i nærværende Arkiv Nyt).  

 

Medlemmerne skal selv sørge for at be-
tale deres kontingent. På grund af høje ge-
byrer har vi  de seneste år droppet giroind-
betalingen. 

Det er ganske nemt. I har følgende mu-
ligheder (husk navn): 

1. Overfør via netbank.  

2. Gå ind på Arkivet i åbningstiden og 
betal – eller betal til et bestyrelses-
medlem.  

3. Gå i jeres bank og få overført penge-
ne.  

Kontingentet er 100- pr. enkeltmedlem og 
150- pr. husstand! 

 Egnshistorisk forenings kontonummer  
er 7790-7510299 i Salling Bank. 

Det ville være dejligt med betaling in-
den udgangen af februar – tak.  

 Og er der ikke betalt inden generalfor-
samlingen, har man jo ikke stemmeret! 

Husk kontingentbetaling inden generalforsamlingen 
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Formand  

Laila Nørgaard, Sahl. Mail: formand@vinderup-egnshistorie.dk   Tlf. 30 53 88 17 

Næstformand  

Flemming Bjerregaard Johansen, Vinderup.           Tlf. 22 83 25 57 

 Mail: flemming@vinderup-egnshistorie.dk  

Kasserer  

Erik Mitens, Ål. Mail: erik@vinderup-egnshistorie.dk      Tlf. 61 18 23 01 

Sekretær  

Bente Dalsgaard, Sepstrup, Skive.               Tlf. 30 23 64 52 

 Mail: bente@vinderup-egnshistorie.dk 

  

Hans Kurt Nielsen, Sevel, Vinderup .             Tlf.  61 42 96 40 

Kurt Guldbæk, Hasselholt. Mail: kurt@vinderup-egnshistorie.dk  Tlf. 51 28 85 54 

Lars Frederiksen, Sevel. Mail: lars@vinderup-egnshistorie.dk   Tlf. 23 63 70 88  

 

Årbogsudvalg 

Formand 

Kurt Guldbæk, Hasselholtvej.                Tlf. 51 28 85 54 

Henrik Sigaard, Sahl.    Tlf. 51 29 64 53 

Bente Dalsgaard, Sepstrup, Skive.    Tlf. 30 23 64 52 

Flemming Bjerregaard Johansen, Vinderup.       Tlf. 22 83 25 57 

Jens Johannesen, Holstebro.    Tlf. 23 67 88 99 

Harry Klit, Ejsing.                Tlf. 61 70 62 48 

 

Redaktionsudvalg for Arkiv Nyt 

Lars Frederiksen, Sevel.  lars@vinderup-egnshistorie.dk    Tlf. 23 63 70 88 

Kurt Guldbæk, Hasselholt. kurt@vinderup-egnshistorie.dk     Tlf. 51 28 85 54 
    eller 97 44 36 01 

Arkivet.      www.arkivet-vinderup.dk 

Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup. Mail: mail@arkivet-vinderup.dk   Tlf 97 44 29 98 

Leder af Arkivet: 
Bodil Møller, Sevel, Vinderup.          Tlf. 50 90 24 94 
 

mailto:kurt@vinderup-egnshistorie.dk
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Møder, arrangementer, ture m.m. 
Hvor intet andet er nævnt, er mødestedet Arkivet, Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup. 

Se også på hjemmesiden www.vinderup-egnshistorie.dk under ”Møder”. 
Ret til ændringer forbeholdes.  

Der kan i fremtiden forekomme møder, hvor kun medlemmer har gratis adgang.  

 

  Program forår / sommer 2018 

Torsdag d. 8. februar 

Kl. 19 - 21 

Medlemsaften. 

Hyggeaften for alle interesserede med fokus på slægts– og lokal-

historie. 

Medbring kaffe. 

Torsdag d. 8. marts 

Kl. 19.30 

Generalforsamling. 

Ordinær generalforsamling. 

Se forsiden. 

Foreningen giver kaffen. 

Torsdag d. 15. marts 

Kl. 19 - 21 

Medlemsaften. 

Hyggeaften for alle interesserede med fokus på slægts– og lokal-

historie. 

Medbring kaffe. 

Tirsdag d. 10. april 

Kl. 10.00 til 11.30 

Fortælleformiddag  v. Leif Novrup 

Emnet er: Egnens originaler 

Foreningen er vært ved en kop kaffe og et rundstykke. 

Torsdag d. 17. maj 

Kl. 19.00 

Vi mødes ved muse-

et. 

Kør selv udflugt til Hjemmeværnscenteret i Holstebro. 

Jette Nordlien og en medarbejder vil fortælle om hjemmeværnet. 

Adressen er: Sønderlandsgade 8, kælderen, 7500 Holstebro. 

Torsdag d. 7. juni 

Kl. 19.00 

 

Aftenvandring i Mogenstrup med hovedvægten på historien om 

nogle af de gamle gårde. 

Der oplyses nærmere senere på foreningens hjemmeside 

www.vinderup-egnshistorie.dk. 

Medbring kaffe. 

Søndag d. 2. septem-

ber kl. 8.30 

 

 

Heldagsudflugt til ”Kongernes Jelling”. 

Pris for medlemmer: 175-/person, ikke-medlemmer 250-/person. 

Se mere senere på hjemmesiden www.vinderup-egnshistorie.dk. 

Mødested: P-pladsen ved Superbrugsen i Vinderup 

 

http://www.vinderup-egnshistorie.dk/

