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Formandens	  beretning	  

Endnu	  et	  år	  er	  gået	  og	  det	  er	  blevet	  tid	  til	  at	  gøre	  status	  for	  vores	  arbejde	  igennem	  det	  seneste	  år.	  

Vi	  har	  i	  løbet	  af	  året	  afholdt	  6	  bestyrelsesmøde.	  (19/3,	  16/4,	  13/8,	  24/10,	  22/1).	  Vi	  har	  deltaget	  i	  2	  møder	  
med	  kommunen	  (Per	  Ø	  var	  vores	  repræsentant	  til	  mødet	  i	  oktober).	  Her	  inviteres	  vi	  til	  dialog	  med	  
kommunen	  sammen	  med	  de	  øvrige	  borgerforeninger	  i	  kommunen.	  Det	  har	  været	  interessante	  og	  lærerige	  
møder.	  

I	  længere	  tid	  havde	  vi	  snakket	  om	  at	  få	  gang	  i	  formandsmøder,	  hvor	  vi	  kunne	  skabe	  bedre	  dialog	  og	  
samarbejde	  i	  mellem	  byens	  foreninger	  og	  institutioner.	  Det	  første	  afholdt	  vi	  med	  stor	  succes	  i	  april.	  Der	  var	  
god	  deltagelse	  og	  vi	  fik	  startet	  op	  med	  koordinering	  af	  vores	  arrangementer	  i	  byen.	  Desuden	  blev	  der	  sat	  i	  
gang	  i	  samarbejdet	  om	  større	  arrangementer.	  	  Til	  dette	  møde	  snakkede	  vi	  bl.a.	  om	  Fut	  i	  Felding,	  Skt.	  Hans	  
og	  et	  efterårsarrangement.	  Til	  det	  andet	  møde	  i	  september	  var	  der	  igen	  god	  deltagelse	  og	  der	  er	  en	  god	  
dialog	  mellem	  foreningerne.	  Hovedfokus	  på	  disse	  møder	  er	  at	  få	  vores	  arrangementer	  i	  foreningerne	  
tilføjet	  i	  Nr.	  Felding	  kalenderen,	  som	  kan	  ses	  på	  hjemmesiden	  og	  på	  infotavlerne	  i	  hallen.	  	  	  

Den	  20.	  april	  indbød	  vi	  byens	  borgere	  til	  arbejdsdag.	  Der	  blev	  opsat	  hundeposestativer	  op,	  fjernet	  ukrudt	  og	  
skidt	  ved	  centerlegepladsen	  og	  efter	  tilladelse	  af	  ejere	  fik	  vi	  beskåret	  træer	  tæt	  ved	  vores	  flagstænger	  ved	  
indfaldsvejene.	  	  Tak	  til	  jer,	  som	  kom	  og	  gav	  en	  hjælpende	  hånd	  denne	  dag.	  Jeg	  vil	  i	  denne	  forbindelse	  gerne	  
slå	  et	  slag	  for,	  at	  hundeejerne	  benytter	  sig	  af	  poserne	  til	  hunde	  høm-‐høm.	  Det	  er	  utrolig,	  at	  der	  kan	  ligge	  en	  
hundelort	  på	  en	  sti	  1	  meter	  fra	  stativet	  med	  poserne.	  Tak	  om	  I	  alle	  vil	  være	  behjælpelig	  med	  at	  holde	  vores	  
by	  ren.	  

I	  april	  blev	  der	  også	  afholdt	  hjertestarterkurser.	  Dette	  vil	  blive	  gentaget	  igen	  i	  år.	  Og	  jeg	  vil	  gerne	  opfordre	  
byens	  borgere	  til	  at	  deltage	  på	  dette	  korte	  kursus,	  som	  er	  ganske	  gratis.	  Vi	  har	  fået	  en	  hjertestarter	  til	  byen	  
og	  det	  er	  vigtigt,	  at	  flest	  af	  os	  har	  kendskab	  til,	  hvordan	  den	  skal	  benyttes.	  Jeg	  deltog	  selv	  på	  et	  af	  kurserne	  
sidste	  år	  og	  det	  var	  ganske	  lærerigt.	  

Efter	  at	  have	  skrevet	  gentagende	  gange	  over	  et	  halvt	  år	  til	  kommunen	  lykkedes	  det	  endelig	  i	  august	  at	  få	  
dem	  ud	  og	  forbedre	  stien	  bag	  hallen	  om	  mod	  Harald	  Damtofts	  Vej.	  Desværre	  er	  det	  fortsat	  
stenmelsbelægning,	  som	  de	  mener,	  er	  bedst	  på	  denne	  strækning.	  	  

I	  uge	  22	  blev	  der	  igen	  afholdt	  Fut	  i	  Felding.	  Der	  skal	  lyde	  en	  stor	  til	  fut-‐udvalget,	  som	  gør	  en	  kæmpe	  indsats	  
for	  at	  få	  vores	  festlige	  dage	  op	  at	  stå.	  Desuden	  en	  stor	  tak	  til	  alle	  de	  frivillige,	  som	  hjælper	  udvalget	  med	  at	  
få	  løst	  alle	  de	  opgaver,	  som	  skal	  løses	  for	  at	  få	  så	  stort	  arrangement	  til	  at	  lykkedes.	  Borgerforeningen	  var	  
repræsenteret	  med	  en	  stand,	  hvor	  vi	  reklamerede	  for	  Borgerforeningens	  arbejde.	  I	  forhold	  til	  FUT	  2014	  vil	  
jeg	  opfordre	  folk	  til	  at	  gøre	  en	  indsats	  igen,	  så	  vi	  igen	  i	  år	  kan	  få	  nogle	  fantastiske	  dage	  sammen.	  	  

Skt.	  Hans	  blev	  i	  år	  afholdt	  i	  forlængelse	  af	  et	  åbent	  hus	  arrangement,	  som	  flyveklubben	  afholdt.	  Skt.	  Hans	  
blev	  afholdt	  i	  samarbejde	  med	  flyveklubben,	  missionshuset	  og	  borgerforeningen.	  Samarbejdet	  om	  dette	  
blev	  aftalt	  til	  det	  første	  formandsmøde.	  Der	  var	  ca.	  200-‐300	  personer,	  som	  bakkede	  op	  om	  arrangementet	  



ved	  flyveklubben.	  Tak	  til	  alle	  jer,	  som	  troppede	  op.	  Vi	  håber	  på	  igen	  at	  kunne	  arrangere	  et	  lignede	  
arrangement	  i	  år	  og	  gerne	  i	  samarbejde	  med	  flere	  foreninger.	  	  	  

I	  det	  forgange	  år	  har	  vi	  også	  haft	  fokus	  på	  vores	  flagstænger.	  De	  står	  jo	  ude	  i	  vejr	  og	  vind,	  men	  de	  pynter.	  Vi	  
har	  fået	  støbt	  sokler	  til	  flagstængerne,	  så	  de	  står	  mere	  stabilt.	  Flagstængerne	  er	  blevet	  tilset	  henover	  
vinteren	  og	  i	  løbet	  af	  marts,	  vil	  de	  igen	  være	  på	  deres	  pladser	  med	  nye	  snore	  og	  vimpler.	  	  

I	  sommer	  fik	  vi	  positiv	  omtale	  i	  Dagbladet	  Holstebro-‐Struer	  vedr.	  vækst	  i	  landsbyerne	  i	  Holstebro	  
Kommune.	  Vi	  lå	  i	  top.	  Vi	  vil	  gerne	  fortsætte	  vores	  udvikling.	  Derfor	  er	  der	  vigtigt,	  at	  alle	  borgere	  i	  byen	  viser	  
jer	  som	  gode	  ambassadører	  for	  byen.	  Positiv	  omtale	  til	  kollegaer,	  familier,	  venner	  og	  bekendte	  er	  vejen	  
frem	  for,	  at	  vi	  får	  solgt	  flere	  af	  husene,	  som	  er	  til	  salg	  og	  de	  ledige	  grunde.	  Til	  formandsmødet	  er	  vi	  blevet	  
enige	  om,	  at	  vi	  skulle	  skabe	  yderligere	  omtale	  om	  vores	  dejlige	  by.	  Derfor	  har	  Per	  Ø	  og	  jeg	  fået	  sat	  et	  
samarbejde	  i	  gang	  med	  en	  lokal	  grafiker	  Raphael.	  Han	  hjælper	  os	  med	  at	  lave	  et	  reklameark,	  som	  skal	  
runddeles	  til	  ejendomsmæglerne	  i	  Holstebro.	  Det	  første	  udkast	  så	  rigtigt	  flot.	  Per	  har	  snakket	  med	  flere	  
ejendomsmæglerne,	  som	  meget	  gerne	  vil	  modtage	  reklamen	  fra	  os.	  Det	  er	  en	  win-‐win	  for	  dem	  og	  os,	  hvis	  
de	  kan	  få	  solgt	  flere	  huse	  i	  vores	  by.	  	  	  	  	  	  	  

Silas	  Holst	  d.	  16.	  september	  

Jul	  i	  Felding.	  Tak	  til	  Lone	  og	  Per	  Sognstrup	  for	  sponsoratet	  af	  juletræerne	  og	  Min	  Købmand	  for	  strøm	  til	  
juletræslysene.	  

Budt	  nye	  borgere	  velkommen.	  Der	  er	  delt	  	  

BORGERNYT	  har	  fået	  et	  ansigtsløft.	  	  

Hjemmesiden	  nrfelding.dk	  og	  infotavler	  i	  hallen.	  Tak	  til	  Per	  for	  at	  holde	  den	  godt	  kørende.	  

Valget.	  	  

Tilskud	  i	  løbet	  af	  året:	  Borgernyt,	  Silas	  Holst,	  fastelavnsfesten,	  	  	  

Positiv	  omtale	  om	  byen	  er	  der	  brug	  for.	  Per	  Østergaard	  og	  jeg	  har	  sat	  en	  lokal	  mand,	  Raphael	  i	  gang	  med	  at	  
en	  reklameflyer,	  som	  blandt	  skal	  deles	  rundt	  til	  ejendomsmæglere	  i	  Holstebro.	  	  

	  

Projekter	  i	  støbeskeen:	  

-‐ Velkomstpakken.	  Den	  vil	  vi	  gerne	  mere	  attraktiv.	  Det	  kunne	  være	  dejligt,	  at	  vi	  kunne	  tilbyde	  vores	  
nye	  tilflyttere	  en	  velkomstpjecen	  med	  forskellige	  gavekort/rabatter	  til	  vores	  erhvervsdrivende	  her	  i	  
byen.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  de	  nye	  får	  øjnene	  op	  for,	  hvad	  vi	  lokalt	  har	  at	  tilbyde.	  	  

-‐ Byportal	  /	  byforskønnelse	  (grunden	  foran/ved	  siden	  af	  Min	  Købmand)	  
-‐ Projekt	  Felding	  (skal	  der	  mon	  gribes	  fat	  i	  den	  igen	  med	  det	  nye	  byråd,	  som	  har	  lokale	  folk	  med	  samt	  

med	  en	  velfungerende	  ForeningsSFH).	  
-‐ 	  Lys	  på	  cykelstien	  –	  gerne	  fra	  Ringvejen	  til	  Harrestrupvejvej	  
-‐ Legepladsen	  –	  centerpladsen.	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  hente	  tilbud	  hjem,	  men	  kun	  fundet	  alt	  for	  dyre	  

løsninger,	  så	  indtil	  videre	  ligger	  forbedringen	  af	  den	  på	  pause.	  



-‐ Logo	  til	  borgerforeningen	  
-‐ Skal	  der	  samarbejdes	  med	  kommunen	  om	  flere	  lejeboligere	  pga	  stor	  efterspørgsel?	  


