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EN DÅRLIG JOKE: 

- Hvad er det modsatte 
af modermælk?

- Farvand
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Landsbyposten 
udgives af, på det årlige repræsentantskabsmøde 
(generalforsamling), valgte bladudvalg. Repræsentant-
skabet består af lokalområdets foreninger m.m., som 
er medlem af Landsbyposten 

Bladet redigeres af
Vibeke Rørbek (se bagsiden) 

Bladudvalget: 
Navn:     Telefon:
Steen Knudsen (Formand)        60 65 02 42 
Erik Øllegaard (Næstform.)       61 36 74 64
Bjarne Lefevre Larsen (medlem)       61 72 16 57
Kirsten Lindholt (Kasserer)       30 29 91 71
Kirsten Mortensen (Sekretær)        21 65 20 75
Vibeke Rørbek (Redaktør)         29 37 57 51

Vibeke Rørbek forbeholder sig ret til copyright på egne 
illustrationer og annoncer produceret til bladet.

Bladet udkommer 6 gange om året i  
slutningen af ulige måneder.

Deadline: den 5. i ulige måneder

Oplag: 690 stk. 

Abonnement kan tegnes for 125 kr.
Bladet tilsendes 6 gange om året. 

S/H - annonce priser:  Pr. blad Pr. år 
Helside   450,- 2.250,- 
1/2 side   275,- 1.375,-
1/4 side    200,- 1.000,-

Farve - annonce priser:  Pr. blad  Pr. år
Helside   600,-  3.000,-
1/2 side   375,-  1.875,-
Alle annoncepriser er excl. moms.

Bogen Almind Sogn - før og nu
- udkommet i 2009. Den er husstandsomdelt sammen 
med Landsbyposten april/maj ’09. Bogen er tænkt som 
en velkomstgave til nye tilflyttere. Bogen fås ved hen-
vendelse til formændene for Almind Borgerforening og 
Birgittelyst Grundejerforening.
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AB IF Program AB IF Program 

TumlingeLEG 0-3 år                                                                                    
v/ Mie og Kathrine
For alle børn fra 0-3 år ifølge med en voksen.
Kom og vær med til en times leg med sang, dans og motoriske udfordringer.
Mandage fra 17-18.
Kontingent: 450 kr for hele sæsonen (indtil påske 2022).
Holdopstart: 6. september 2021.

Børnetons 3-6 år                                                                                  
v/ Simone og Maiken
Igennem leg til musik og på redskaber, skal vi drøne rundt, trille, rulle, hoppe og springe,
mens mor og far venter udenfor.
Onsdage fra 17-18.
Kontingent: 450 kr for hele sæsonen (indtil påske 2022).
Holdopstart: 8. september 2021.

Cross Gym                                                                                         
v/ Ina og Jesper Kjemtrup
Kom og vær med til en times træning, hvor musklerne blir styrket, pulsen kommer op og 
vi gerne skal have et smil på læben.
Vi træner udendørs fra og med tirsdag 10. august 2021 kl 18-19, i alt 6 gange. Derefter
starter indendørs tirsdag 21. september 2021 kl 18:30-19:30, indtil foråret 2022 hvorefter 
vi træner udendørs i cirka 2 måneder.
Kontingent: 650 kr for indendørssæson, muligvis udendørssæson i foråret 2022 til 300 kr.
Holdopstart: 10/8/21 kl. 18 (ude) og tirsdag 21/9/21 kl. 18:30 (inde).

Spil tennis                                                                                        
Spil tennis på Alminds flotte tennisbane ved klubhuset på Vranumvej 10.
Banen er klar mellem 1. maj til omkring 1. oktober.
Kontingent: 600 kr. for fri afbenyttelse af banen i 2021 (300 kr for halv sæson efter 1.
august). Kontakt Anders Åge K. Laier tlf. 40239660 for udlevering af kode til banen.

Området hyggeligste idræts- og gymnastikforening
Her er plads til alle - i Almind Kultur- og forsamlingshus 

(kun 10 min fra Viborg) 
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AB IF Program AB IF Program 
Stram op og styrke                                                                                        
v/ Kirsten Mortensen
Fokusområde er de store muskelgrupper: mave, balder, lår og ryg, med henblik på at øge
udholdenhed, smidighed, balance og kropsbevidsthed. Yogalignende øvelser indgår.
Øvelserne er enkle og ukomplicerede. Nye som tidligere deltagere er meget velkomne, 
ogsåefter sæsonen er startet.
Onsdage fra 18:15-19:15.
Kontingent: Kun 650 kr for for hele sæsonen.
Holdopstart: 8. september 2021.

Selvforsvar for kvinder                                                                      
v/ Stefan Rydahl Sørensen
Gratis introduktion til selvforsvar - tag en veninde med, hop i trænings-
tøjet og kom og prøv selvforsvar! Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op.
Selvforsvar er ikke kun hvordan du passer på dig selv. Du vil blive bedre til at koncentrere
dig, få en bedre kropsforståelse, mere selvtillid og du lærer at genkende faresignaler samt
nedtrappe konflikter. Vi træner simple og effektive teknikker, hvor alle kvinder kan være 
med.
Kontingent: 650 kr for hele sæsonen. Onsdage kl. 18:30-20:00.
Holdopstart: 1. september kl. 18:30.

Floorball                                                                                         
Kom og vær med - det er sjovt og giver sved på panden.
Alle kan deltage. Onsdage fra 19:30-20:30.
Kontingent: 650 kr for hele sæsonen.
Holdopstart: 15. september 2021.

Petanque/boccia                                                                                         
Vi spiller hele året. I og udenfor klubhuset i Almind spiller vi petanque. Undervejs får vi 
kaffeog hyggelig snak. Der er plads til flere.
Tirsdage kl. 10-12. Kontingent: 400 kr årligt.Tirsdage 10-12. 
 

Tilmeldning og mere information på AB IFs hjemmeside: www.abif.dk 
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Leg&Spis i AlmindLeg&Spis i Almind
Vi gentager succesen.
Gymnastikudvalget i Almind/Birgittelyst Idrætsforening inviterer til Leg&Spis den 23. August fra
17.00 til 18.30.

Vi mødes på legepladsen ved klubhuset i Almind kl 17.00 og leger en halv time. Herefter 
spiservi sammen! (Frikadeller og pastasalat).
Medbring eget service og drikkevarer.

Pris: 40 kr pr voksen. Alle børn er gratis.

Kom og vær med. Vi håber at se jer!
Tilmelding til Julie senest 16. August - 22 42 32 65
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Grundejerforeningen Birgittelyst.

Endelig kunne vi i Birgittelyst holde Skt. Hans Aften efter sidste års Coro-
na-aflysning. Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor ca. 100 glade Birgittelyst 
beboere - unge som gamle - mødtes kl. 18.00 på Oasen til fællesspisning 
og hygge. Grillerne blev flittigt benyttet til medbragte pølser, kød og tilbe-
hør. Det var et rigtig godt sommervejr og stemningen var i top. Det var især 
herligt at se, at en hel del nye tilflyttere specielt unge familier var mødt op. 
Der var også godt gang i snobrødbagningen og ristede skumfiduser over
bål. Traditionen tro begav vi os til bålpladsen kl. 20.45, hvor Helle Rah-
bek fra Granstien holdt en rigtig god båltale for os. Her fik vi følgeskab 
af endnu flere Birgittelyst beboere, som havde spist hjemme. Bålet blev 
tændt kl. 21.00, mens vi sang Midsommervisen. Alt i alt en rigtig skøn og 
hyggelig aften, hvor rigtig mange Birgittelyst beboere mødte op og støttede 
op omkring fælles arrangementet. Tror endda vi i år måske satte
rekord, og gætter på, at efter den lange Corona isolationstid havde man 
bare lyst til at mødes. 

Vi har nævnt det et par gange tidligere, og gør det for god ordens skyld 
igen: Sæt kryds i kalenderen onsdag den 8. september 2021 kl. 19.00, hvor 
vi afholder grundejerforeningens generalforsamling i Almind Forsamlings-
hus. Vi har igen i år reserveret den store sal, som vi gjorde sidste år, og har 
derfor pænt med plads. Tag din nabo med, og mød op til en aften, hvor vi 
udover den traditionelle generalforsamlingsdagsorden også kommer godt 
omkring, hvad der rører sig i vores lille lokalområde. Der udsendes endeli-
ge indbydelser til generalforsamlingen primo august. 

I skrivende stund er det højsommer og sommeren har virkelig fået sit tag i 
DK og Birgittelyst. Selv om vi ikke fra myndighederne har fået afbrændings-
forbud i år, så er her virkelig tørt i området. Derfor skal vi opfordre alle til 

GrundejerforeningenGrundejerforeningen
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at være ekstra påpasselige med åben ild, griller m.m.

Sommertid betyder jo normalt også, at mange er på ferie og derfor er Birgittelyst 
i perioder lidt tyndt ”bemandet”. Vi er her i området normalt gode til at holde 
øje med hinandens huse m.m., og så vidt vi er bekendt med, derfor heller ikke 
plaget af indbrud. Vi ved, at en del beboere bruger servicen/app’en Nabohjælp, 
som er god til at sætte system i nabohjælpen. Vi kan kun opfordre til at prøve 
app’en, hvis du ik’ endnu bruger den.

Rigtig god sommer til alle.

På bestyrelsens vegne
Henrik.

GrundejerforeningenGrundejerforeningen
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MenighedsrådetMenighedsrådet

Program

12.8.2021 Sangaften kl. 19.30 i pastoratets konfirmand-
stue.
Vi synger fra den nye højskolesangbog – Jens Christian Hansen sidder 
ved klaveret.
Der serveres kaffe mm.

19.9.2021 Høstgudstjeneste kl. 10.00 i Sjørslev Kirke
Efter gudstjenesten serveres der sandwich i konfirmandstuen og alle 
opfordres til at medbringe en staude fra egen have som så plantes i 
præstegårdshaven.

23.9.2021 Høst- og jagtgudstjeneste kl. 18.00 i Lysgård 
Kirke
Efterfølgende spiser vi gule ærter i Landsbyhuset. Tilmelding nødvendig 
senest den 17.9. til imje@km.dk

26.9.2021 Høstgudstjeneste kl. 10.00 i Almind Kirke
Der vil være et musikalsk indslag i kirken
 
29.9.2021 Litteratur  kl. 19.30 i konfirmandstuen
Litteraturstudiekredsen starter igen efter en lang pause
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AB PensionistforeningAB Pensionistforening

Program for Efteråret 2021.

13/9 kl. 14.00
Generalforsamling

27/9 kl. 14.00
Ivan og Tove underholder med sang og musik

11/10 kl. 14.00
Foredrag med Birthe Jensen: Sangen har lysning – Livet med min
hjerneskadede mand.

25/10 kl. 14.00
Kommer 3 X Hans og underholder med sang og musik.

8/11 kl. 14.00
Besøg af Sundhedscentret.

22/11 kl. 14.00
” Æ Bonderøve ” kommer og underholder.

6/12 kl. 14.00
Juleafslutning.
Vi ønsker hinanden en rigtig glædelig jul.
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AB PensionistforeningAB Pensionistforening
Almind/Birgittelyst Pensionistforening

Indkaldelse til generalforsamling 13/9 - 2021, kl. 14.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2 Formandens beretning
 3. kassereren aflægger regnskab
 4. Indkomne forslag
  Forslag skal være formand Peder Jespersen i hænde senest 8  
  dage før generalforsamlingen
 5. Valg af bestyrelse:
  Peder Jespersen
  Solveig Poulsen
  Poul Hedemann
  Valg af suppleant
  Valg af revisor
 6. Evt.

 Der vil være salg af lotteri ved indgangen og udtrækkes efter
 generalforsamlingen.

 Efter generalforsamling serveres der smørrebrød, der kan købes,
 øl, sodavand og vin til 10.00 kr. pr. genstand.

Generalforsamlingen afholdes under forud sætning af at der
ikke kommer yderligere forsamlingsrestriktioner pga. Corona.
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Almind ByfestAlmind Byfest

Byfesten i Almind er udsat.

Foreningerne i Almind ville gerne i sommer have holdt byfesten, som blev 
aflyst i 2020, men fuldt bookede lokaler har ikke gjort det muligt.

På et møde den 15. juni, hvor de 8 foreninger bag holdt møde, blev det 
besluttet at dele festen op i to, en fortrinsvis for børn og en fortrinsvis for 
voksne. Viborg Kommune, som har bevilget 12.000 kr. som tilskud til under-
holdning, godkendte dette efter nogen betænkningstid.

Arbejdsgrupperne er ikke klar med en endelig plan endnu. Men der er plan-
lagt en kombineret juletræsfest for alle lørdag den 4. december 2021, hvor 
Søren Brynjolf, som har boet her I Almind, kommer og underholder.

Den anden del af festen, som fortrinsvis bliver for voksne, bliver en fastelavns-
fest med underholdning osv. lørdag den 26. februar 2022.

A/B Støtteforening vil jo nok holde fastelavnsfest med tøndeslagning for børn 
om søndagen .

Foreningerne er: A/B Idrætsforening, Almind Kultur- og Forsamlingshus, 
Pensionistforeningen, A/B Støtteforening, Jagtforeningen, Husflidsforeningen, 
Almind Borgerforening og Menighedsrådet

Sæt kryds i kalenderen. Arbejdsgrupperne vil i næste Landsbypost have en 
plan klar.

Ref: A.Å.K.Laier
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Referat af Skt. Hans i AlmindReferat af Skt. Hans i Almind
Sct. Hans aften 2021 i Almind

Efter et år, 2020, hvor vi har måttet aflyse alt, også Sct. Hans kunne vi i år 
afholde Sct. Hans aften igen med god tilslutning og i supervejr, hvor vi kunne 
sidde ude at spise og drikke kaffe.

Midsommervisen blev sunget, efter at bålet var blevet tændt. Herefter kunne 
vi lytte til båltaler Bent Melvej fra Dollerup tale om det nære og det, der kom-
mer alle ved i Landdistrikterne. Det var en tale, der opfordrede til at tænke 
på hinanden, være opmærksomme på hinanden, hjælpe hinanden og nyde 
de omgivelser, vi har. Han opfordrede de unge til at tænke over dette og til at 
vende tilbage til disse værdier.

Det blev en hyggelig aften, hvor mange blev til aftenkaffen.
Almind borgerforening
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Almind Kultur- og forsamlingshusAlmind Kultur- og forsamlingshus
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AB IF Generalforsamling REFERATAB IF Generalforsamling REFERAT

Referat af generalforsamling den 30. juni 2021 i A/B Idrætsfor-
ening

I Klubhuset, Vranumvej 10 Almind, 8800 Viborg

1. Valg af dirigent: Anders Åge K. Laier blev valt til dirigent, som konstatere at
generalforsamlingen var rettidig og lovlig indvarslet.
2. Beretning: Bjørn E Christensen aflagde beretning for året 2020. Formanden
konstaterede, at det har været en svær start for den nye bestyrelse, efter at
den afgående bestyrelse var kørt fast. Corona har gjort det svært at få aktivi-
teter i gang i foreningen. Samtidig havde vi problemer med at få bankkonto 
åbnet efter den afgående bestyrelse, men det er endelig lykkedes. Samtidig 
var der ikke blevet søgt lokaletilskud fra idrætsrådet. Det har gjort det lidt 
svært, men med samarbejde med Borgerforeningens kasserer er det lykkes at 
komme i gang igen. Vi har i bestyrelsen drøftet kontingentstigninger for at for-
eningen kan kører videre. Klubhusets fremtid har også været på dagsorden, 
uden der dog at en fuld afklaring for fremtiden. Indtil nu har det jo ikke været 
en guldgrube. Der har været drøftet at huset skulle være en slags borgerhus. 
Det er besluttet, at man skal være medlem af foreningen for at kunne leje 
Klubhuset. Lejen er så nedsat fra 600 kr. til 500 kr. Der er lagt op til at man 
kan være passiv medlem for 300 kr. pr år. Vi vil arbejde videre med ideer til 
Idrætsforeningen og klubhusets fremtid. Efter en kort debat om aktiviteter i 
Idrætsforeningen blev beretningen godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab: Klaus Thuesen fremlagde det udleverede 
regnskab for Idrætsforeningen. Indtægterne er kun 54.303 kr. mod 122.581 
kr. i 2019. Det skyldes den mindre aktivitet på grund af Corona, men også at 
der ikke var blevet søgt lokaletilskud ved kommunen. Der på efterbevilling 
søgt 37.000 kr. Ejendomsomkostningerne er større på grund af større El og 
vandforbrug på ca. 12.000 kr., hvilket skyldes problemer med varmtvandsbe-
holderne i kælderen. Under administrationsomkostningerne er hallejen 
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væsentlig højere i 2020, hvilket skyldes at 2019 er afregnet for ½ år medes 
2020 er afregnet for 1½ år. Regnskabet slutter derfor med et underskud på 
58.783 kr. På kontoen står der 31.12.2020 37.478 kr. og egenkapitalen er 
inkl. klubhus 1.203.320 kr. Borgerforeningen har ved samarbejde hjulpet 
os gennem denne underskudsituation. Det er nu besluttet, at der kommer 
mindre stigninger på de forskellige kontingenter, samt at man vil tegne passiv 
medslemsskaber. Efter nogen debat og spørgsmål blev regnskabet godkendt.
4. Indkomne forslag. Formanden meddelte at der ikke var indkommet forslag
ude fra, men at foreninger selv havde fremsendt forslag til vedtægtsændring.
Klaus Thuesen gennemgik de to vedtægtsændringer: §10 ændres til at be-
styrelsen omfatter 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer, uden afdelingsfor-
mændene. Og i §12 vil man ændre det til at bestyrelsen er beslutningsdygtig 
når der er 3 bestyrelsesmedlemmer til stede og ikke 5 som tidligere. Det gav 
anledning til nogen debat, idet formanden for gymnastikudvalget i forvejen 
savnede dialog med bestyrelsen om aktiviteter og i særdeleshed omkring 
gymnastikken. Hertil oplyste formanden, at dialogen ganske rigtig ikke havde 
været der eller i alt fald alt for dårlig og at uanset fremtidige vedtægter vil og 
skal dialogen være bedre fremover. Efter denne dialog blev vedtægtsændrin-
gerne vedtaget. 
5. Valg af bestyrelse. Stefan R. Sørensen og Klaus Thuesen var på valg. Klaus
Thuesen blev genvalgt og Simone Pedersen blev valgt i stedet for Stefan R.
Sørensen. Valg af suppleant: Julie Dalsgaard
6. Valg af udvalgsformænd.
 a. Gymnastik: Birtha Jessen blev genvalgt
 b. Tennis: Anders Åge K. Laier blev genvalgt
7. Valgt af to revisorer: Birgitte Knudsen blev genvalgt og Anne Skov Olesen 
blev
valgt i stedet for Lise Madsen, der ikke ønskede genvalg.
8. Evt. Under dette punkt blev der drøftet forskellige muligheder for
Idrætsforeninger. Og under dette punkt gjorde Birtha Jessen rede for
planerne for den kommende gymnastik sæson med nye træner og gymnaster.

Ref: A.Å.K.Laier
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Almind Borgerforening REFERAT Almind Borgerforening REFERAT 
Almind Borgerforenings generalforsamling den 10. juni 2021

I Almind Kultur- og Forsamlingshus
Referat

 1. Bo Boysen blev valgt til dirigent.
 2. Beretning for året 2020 ved formanden Anders Åge K. Laier

2020 blev et helt anderledes og specielt år, på grund af Corona. Så det har ikke været 
nemt at være foreningsbestyrelse, der skal holde gang i så mange aktiviteter, som der er 
behov for. Så mange aktiviteter er blevet aflyst. Der blev i årets løb kun afholdt fire egentli-
ge bestyrelsesmøder, men dog flere arbejdsmøder, hvor praktiske ting skulle laves.

Generalforsamlingen i februar, blev som den plejer afholdt her sammen med Kultur-
og Forsamlingshusets generalforsamling, med udmærket tilslutning.

I foråret var vi ude med girokort for betaling af kontingent til Borgerforeningen. Der har 
desværre ikke været helt så god medlemstilslutning til foreningen som ønskeligt, trods 
borgerforeningens indsats for at løse de aktuelle opgaver, især i forhold til det offentlige, 
som ikke løses af anden vej. Kontingentet er 100 kr. pr husstand og 50 kr. for enlige, 
mindre kan det ikke være, slet ikke når der også skal være midler til reparation af Kirkesti 
og vedligeholdelse andre steder.

Vi arbejder stadig på at få de 5 km manglende cykelsti langs A13 fra Birgittelyst til Grund-
vad etableret sammen med Dansk Cyklistforbund og Viborg Kommune. Kommunen har 
sendt ønsket til Vejdirektoratet. Det kan ikke være rigtigt, at der skal mangle en stump 
cykelsti her med risiko for, at flere mister livet. Når vi kontakter vejdirektoratet, får vi 
oplyst, at de er opmærksomme på problemet, men ikke mere. Viborg kommune oplyser, 
at den har 3. prioritet.

I det hele taget kunne vi godt ønske os en motorvej nord-syd, så A13 kunne blive aflastet, 
så vi kan undgå de fatale ulykker, der sker. I min tid har 9 mistet livet på A13 på de fem 
km i Almind sogn og mange har mistet livet på A13, 5 km Nord for Birgittelyst og 10 km 
syd for Grundvad og mange med me´n efter uheld. I dag er det sådan, at skal landmænd 
køre produkter til og fra markarealer langs A13, skal det helst ske om natten for ikke at 
risikere alvorlige uheld. Vi håber, der bliver lyttet til vore ønsker for at skåne såvel de 
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Almind Borgerforening REFERATAlmind Borgerforening REFERAT
personer, der kan blive udsat for alvorlige uheld samt de samfundsmæssige omkostnin-
ger.

Kirkestien er et andet stiprojekt, som fylder meget for områdets skolebørn og cykelglade 
personer, herunder cyklistforbundet. Efter megen dialog med Viborg Kommune har 
kommunen nu bevilget 100.000 kr. som hjælp til, at Birgittelyst Grundejerforening og 
Almind Borgerforening kan få de sidste 400 meter af Kirkestien renoveret, så stien igen 
kan bruges af såvel gående som cyklister. Da Almind Skole blev nedlagt i 1991, var aftalen, 
at Byrådet/kulturudvalget skulle istandsætte Kirkestien som cykelsti hele vejen.

Borgerforeningen har tidligere med økonomisk hjælp fra Viborg kommune renoveret 400 
m og 325 m af Kirkestien.

Krydset ved Rindsholmvej – Tostrupvej ved Højene er et andet trafikalt problem, vi har 
rykket for en løsning på i mange år, idet der sker mange uheld her hvert år på grund af 
manglende oversigtsforhold. Flere personer lokalt har fået me´n efter disse uheld. Det 
er nu endelig besluttet at ombygge krydset, så man ikke ad Tostrupvej kan køre lige over 
Rindsholmvej. Der er afsat midler, og krydset skulle allerede have været bygget om inden 
2021.Desværre er der allerede i år sket et uheld i krydset, heldigvis denne gang kun med 
stor materiel skade. Vi håber, vi rykker frem i køen.

Etablering af belysning m.m. i Almind by, blev ikke helt det, vi var stillet i udsigt. Vi er me-
get glade for den belysning, der er etableret, det er virkelig en gevinst. Men mange af de 
tekniske løsninger, der var lovet os, bliver der ikke råd til. Gravearbejde, kablet m.v. løb 
med budgettet. Men vi holder fast i, at vi skal have hastighedsdæmpende belysning ved 
indkørslen til Almind fra A13, som der er i den anden ende af byen, det er vi blevet lovet, 
det er en investering på 60.000 kr.

I 2020 fik Almind gennemført adskillelse af spildevand og overfladevand. Et langt stort ind-
greb som kørselsmæssigt gav nogle udfordringer ind imellem. I forbindelse med projektet 
blev der etableret et overfladevands bassin mellem Lis Tegtmeiers og Knud Svendsens 
arealer. Viborg Kommune har lover at lave det pænt deromkring, så det kan blive attraktiv 
med en gåtur til stedet, måske får vi placeret en bænk der. Desværre måtte mange af vore 
traditionelle arrangementer i årets løb aflyses, Sct. Hansfest, virksomhedsbesøg, juletræ
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for børn og juletræstænding ved kirken.

Sammen med alle områdets foreninger havde vi planlagt med tilskud fra kommunen, i 
fællesskab at holde et brag af en byfest den 19. september 2020 med Søren Brynjolf og 
Sidsel Maria Michelsen som underholdere og med god mad. Men også denne måtte 
aflyses p.g.a. Coronarestriktioner. Vi håber, der bliver mulighed for at afholde en byfest i 
2021 inden årets udgang.

Vi vil her benytte lejligheden til at ønske den nye bestyrelse i A/B Idrætsforening velkom-
men og tillykke. Det er rart at se, at der gradvist kommer styr på opgaverne. Vi vil være 
parat til at støtte jer hvis I har behov.

I aktivitetsudvalget arbejder vi fortsat på at skaffe midler til planlagt multibane til  knap 
800.000 kr. Vi arbejder videre men mangler fortsat ca. 250.000 kr. til projektet. Skulle vi 
ikke i sommer kunne skaffe de sidste midler, må vi anmode vore sponsorer om tilladelse 
til en lettere reduktion af projektet, hvor der vil være mulighed for at supplere senere.

I efteråret den 4. – 5. oktober var 22 lokale personer med familie med til at renovere 
legeplads og klubhus. Mange stillede både med materialer, maskiner og arbejdskraft. Det 
blev to hyggelige dage og et flot resultat. Mange tak for det.

I Lokalhistoriegruppen har vi fået etableret mapper for de fleste ejendomme i sognet. Op-
gaven er at få det materiale, vi har om de forskellige personer og familier, lagt ned i disse. 
Det er spændende opgaver, Men vi kunne godt bruge at par interesserede hænder mere.

Vi vil komme til at savne Birgit Rasmussen/Hansen, som var en kæmpekapacitet og klar-
lagde alt om vore to skoler i Almind, fra de blev etableret, til de blev nedlagt. Det arbejde 
glæde vi os over.

I Borgerforeningen satser vi på at invitere dem, der ikke fortsat er på arbejdsmarkedet, 
til et møde, introduktionsdag, hvor der vil blive orienteret om landsbypedeller fra andre 
steder, hvordan de fungerer andre steder og hvad meningen er med Landsbypedeller. 
Omkring 15 landsbyer har etableret sig med landsbypedeller. Vi lytter til dem. Almind 
Borgerforening vil satse på at skabe de bedst mulige vilkår for områdets beboere, og 



23

relationer til kommunen.

Jeg vil på Borgerforeningens vegne takke for godt samarbejde til alle sider og sidst, men 
ikke mindst vil jeg takke hver af mine bestyrelseskolleger. Det er dejligt at mærke, at alle 
er parate til at tage et ansvar, hver for sig, når først vi beslutter noget.

Til sidst tak til alle, der understøtter Borgerforeningen med et medlemskab.

Anders Åge

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren. Regnskabet viste et overskud på 4917,56 kr.
Fastsættelse af kontingent: Vi fortsætter med samme kontingent.

4. Der var ingen indkomne forslag.

5. På valg til bestyrelsen var Karina Bitsch, Bo Boysen og Anders Åge K. Laier. Alle tre blev 
genvalgt.

6. Peter Jensen blev valgt som suppleant.

7. Som revisor blev Simone Pedersen valgt.

8. Under eventuelt drøftede man forbedring af den sidste del af Kirkestien, Landsbypo-
sten, området omkring mindestenen og aflåsning af toilettet ved sportspladsen.

Almind Borgerforening. Referent: Karina Bitsch 

Almind Borgerforening REFERAT  Almind Borgerforening REFERAT  
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Referat af generalforsamling den 30. juni 2021 i A/B IF Støtteforening
I Klubhuset, Vranumvej 10, Almind, 8800 Viborg

1. Valg af dirigent: Anders Åge K. Laier blev valgt til dirigent og konstaterede at generalfor-
samlingen var rettidig og lovlig indvarslet.

2. Formandens beretning: Rene´ Andersen(Neser) aflagde beretning for året 2020. For-
manden kunne meddele, at det på grund af Corona har været et stille år, hvor fastelavns-
festen i 2020 dog kunne afholdes med passende tilslutning. Men da hærvejsmarchen blev 
aflyst, mistede vi vor aktivitet og indtjening ved salg til hærvejsvandre nede ved Højene, 
hvor vi normalt har en god indtjening til foreningen, med op mod 20 frivillige involveret i 
dette. Vi har holdt et par bestyrelsesmøde og har bl.a. behandlet to ansøgninger i 2021
om tilskud fra Støtteforeningen. A/B Idrætsforening har søgt om 20.000 kr. til at dække 
underskud i foreningen, det blev bevilget. Almind Borgerforening har søgt om 2.500 kr. 
til genoptryk af bogen Almind Sogn før og nu. Da det faldt uden for det vedtægtsmæssige 
blev det afslået. Udlejning af telt, chlus-is maskine og grill har været mindre en normalt.
Vi håber på at der bliver normale forhold i 2022. Efter en kort debat blev beretningen 
godkendt.

3. Regnskab: Bo Boysen fremlagde regnskabet for 2020. Der er indtægter fra fastelavns-
fest og udlejning på i alt 3905,00 kr. medens udgifterne i alt var 7736,05 kr. herunder 
821,86 kr. til forsikring og 1199 kr. til mobil-pay. Resultatet blev et underskud på 3831,05 
kr. og en egenkapital på 91108,46 kr. pr. 31.12.20. Efter en kort drøftelse af økonomi og 
muligheder fremad blev regnskabet godkendt.

4. Fremsatte forslag. Der var ingen forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Masja Hedevang Pedersen og Neser Ander-
sen. Begge blev genvalgt.

6. Evt. Her under blev vedtægter for Støtteforeningen efterlyst. Neser har disse i
mail.

Ref: A.Å.K.Laier

AB IF Støtteforening REFERAT  AB IF Støtteforening REFERAT  
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Nedenstående støtter og står bag 

LandsbyPosten
Forening Kontaktperson Mail Telefon nr

AB Husflidsforening Karina Bitsch k.bitsch@email.dk 86 62 98 68

AB Idrætsforening Bjørn E. Christensen bec@bjorn--e-c.dk 28 47 72 88

AB Støtteforening Tina Dam f.dam@privat.dk 28 18 15 48

Almind Borgerforening Anders Åges K. Laier laierfam@post5.tele.dk 40 23 96 60

Almind Jagtforening Erik Johnsen tolstrupgaard@8800.dk 61 36 74 64

Almind Kultur- og 
Forsamlingshus

Gerda Bitsch villybitsch@gmail.com 24 63 00 02

Almind 
Pensionistforening

Peder Jespersen 86 63 90 57

Grundejerforeningen
Birgittelyst

Henrik Møller familienmoeller@fiberpost.
dk

40 64 25 73

Landsbyhuset Lysgaard Eliana Vejvad dia_eliana@hotmail.com 28 74 69 11

Menighedsrådet Ingerlise Rasmussen itr@fiberpost.dk 50 92 91 44

Deadline næste blad den 5. sep. 2021
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Redaktion:

Vibeke Rørbek
mail: landsbyposten@gmail.com
mobil: 2937 5751

Har du spørgsmål til Landsbyposten 
eller vedr. udarbejdelse af materiale 
så kontakt:

Priser 2021


