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Konfirmander i Høgild
Danni Santiago Pascagaza Nielson Åkandevej 4, konfirmeres d. 17
maj i Gullestrup kirke.
Emil Lemmer Jørgensen Høgildgårdvej 3, konfirmeres d. 17 maj kl. 11 i Rind kirke.

Sandra Sundgaard Nielsen Akelejevej 1, konfirmeres d. 17 maj kl. 11 i Rind kirke.

HBIF ønsker alle konfirmander stort tillykke med dagen og håber at i får en dejlig dag.

Referat af repræsentantskabsmøde i
Høgild Beboerhus onsdag den 3. april 2019
Forretningsudvalg:
Steen Pedersen
Norman Jensen – deltog ikke
Carsten Hedegaard – deltog ikke
Herning kommune: Torben Kvist – deltog ikke
Folkedans: Ingrid Jørgensen Åse Jensen
HBIF: Torben Kvist – deltog ikke
Norman Jensen – deltog ikke
Lene Helth
Revisorer/ Bilags kontrollant:
Bjarne Lousdahl – deltog ikke
Conni Fyhn – deltog ikke
Gæst:
Hanne Mølgaard Hedevang
Herudover deltog følgende i mødet. Mødet var offentliggjort som udvidet repræsentantskabsmøde, åben for alle. Møde i forlængelse af ekstraordinær generalforsamling i HBIF
Finn Jensen
Ritta Jensen
Michelle Hartmann
Valg af dirigent
Ritta Jensen
Ritta konstaterede, at der var indkaldt til mødet rettidigt.
Årsberetning
Steen aflagde formandens beretning for 2018
I 2018 fik vi lavet klargjort og startet op på handicaptoilettet. Det er blevet lavet i gangen ved den gamle børnehave. Og er blevet færdiggjort her i februar måned.
I 2018 stod HBIF for at få etableret legeplads på det område hvor børnehaven i sin tid
sin legeplads.
Der er en aftale om at det er HBIF der står for den løbende drift og vedligehold af legepladsen. Det er Høgild Beboerhus der har forsikret legepladsen, dog kun mod brand.
Den kan ikke forsikres mod hærværk.
Sidste år har vi fået gjort det lille toilet i gangen ens med de to toiletter ved omklæd-

ningsrummene.
Det har fået samme grå fliser på gulvet, en lille vask og vandsparer og lyscensor.
I 2018 havde vi 26 antal udlejninger til private. Vi har stadig Høgild Folkedans, Frimærker, Skærgården og Moonlight som faste lejere i beboerhuset. Det sætter vi stor pris på.
Vi glæder os også over at huset bliver brugt til idrætsaktiviteter – linedance, badminton, seniorklub. Vi kunne dog godt tænke os, at HBIF vil gøre mere for at få flere til at
spille badminton i Høgild. Vi glæder os også over at beboerhuset bliver brugt til kulturelle aktiviteter under HBIF – herunder bla cafeaften, banko, fastelavn, julegudstjeneste.
For at lave en lille opsummering af tiltag de seneste år kan nævnes, at i 2017 fik vi nye
omklædningsrum, i 2016 fik vi nyt køkken, i 2015 fik vi renoveret facaden på bygningen
til den gamle børnehave. Disse tiltag kan ikke lade sig gøre uden frivilligt arbejde. Det
er lidt tordenskjolds soldater det hænger på, når der skal bruges nogle timers arbejde.
Det er dog de frivillige timer der gør at Høgild Beboerhus har penge på bankkontoen i
dag.
I 2018 fik vi varmestyring i den lille sal, hallen, gangen og i køkkenet. Det gør at det kan
fjernstyres hvad temperaturen skal være i de enkelte rum. Det tror vi på sigt kan reducere udgiften til varme. Vi forsøger løbende at se på forbedringer både for økonomien
og for vores brugere og lejere af Høgild Beboerhus.
Vi i forretningsudvalget har lavet en lille intern vision, om at der skal ske en forbedring/vedligeholdelse hvert år i Beboerhuset. I 2019 forventer vi at vi får lavet ny facade
mod parkeringspladsen. Vi ser også på muligheden for nyt indgangsparti og renovering af hallen. Vi ser selvfølgelig også på økonomien.
Herunder hvad vi kan gøre af tiltag for at få økonomien i huset til at løbe rundt i årene
fremover. Den årlige arbejdsdag i 2018 var en stor succes for os alle. Der blev klaret
udenomsarealer, malet lister i hallen, malet mellemgang, samlet borde/bænkesæt og
en hel del småting, som alle gik til med krum hals. Det er dejligt når vi sammen kan
løfte opgaven, at få vores hus og omgivelser til at se godt ud. Det var lidt om året
2018. Nu glæder vi os i 2019 til nye tiltag i huset og fortsætte det gode arbejde med
HBIF om aktiviteter i og omkring Høgild Beboerhus.
Formandens beretning er godkendt.
Regnskab 2018 og budget 2020
Hanne gennemgik regnskabet som udviser et positivt resultat.
Hanne har forsøgt at få forsikringsselskabet – Tryg til at opkræve mindre. Uden held. Vi
har nyværdiforsikret huset, arbejdsskade er nedsat til 0,2 person, erhvervsforsikring
har en dækning på 416.000 kr. til inventar mm ifb med tyveri/indbrud. Derudover er

hjertestarteren forsikret, og vi har forsikret legepladsen ved brand. Den kan ikke
forsikres ved hærværk, når den ikke er hegnet ind.
I 2018 har vi fået etableret handicaptoilettet. Der mangler lige at blive vendt en
dør, og sat løsdele op på toilettet. Kan evt. blive gjort til arbejdsdagen.
Vi har fået ny elektriker knyttet til huset. Giver fast pris på sit arbejde.
Snak om beløbet til forbrugsafgifter, selv om det er det laveste forbrug i mange år,
er det stadig højt. Vi arbejder for at få led-lamper i loftet i hallen, varmestyring i de
øvrige rum i beboerhuset.
Godkendelse af regnskab for 2018 og budget for 2020
Spørgsmål til regnskab 2018 og budget 2020 blev besvaret, herunder spørgsmål til
størrelsen af udgift til forsikringer og forbrugsudgifter.
Til sammenligning blev der vist udviklingen i indtægter og udgifter gennem de sidste 6 år.
Regnskabet godkendt. Hanne sender regnskab 2018 og budget 2020 til Herning
kommune.
Under punktet valg skal det nævnes, at der skal foretages valg til repræsentantskabet for
Høgild Beboerhus hvert 4. år. Det valg skulle egentlig være foretaget sidste år. Men vi
har derfor valgt i år at inviterer/indkalde til dette udvidede repræsentantskabsmøde,
for at orientere og få valgt medlemmer til repræsentantskabet. Det har været kutyme
at de 5 medlemmer i repræsentantskabet for borgere i Høgild, har været de medlemmer der er valgt til HBIF¨s bestyrelse. Derudover har medlemmer af repræsentantskabet gennem de sidste mange år fundet sin egen afløser.
Forretningsudvalget vil arbejde for at få ændret vedtægterne så de passer til tiden.
Evt. valg af formand
Steen Pedersen fortsætter som formand
Evt. valg af forretningsudvalg
Steen Pedersen, Norman Jensen og Carsten Hedegaard fortsætter som forretningsudvalg

Valg af 2 revisorer/bilagskontrollanter
Bliver valgt på generalforsamlingen for en 4 årig periode. Bjarne og Conni fortsætter.
Eventuelt
Forslag til at vi skifter bordene i hallen ud med borde som er lettere at håndtere
(fonde).
Vi skal have Carsten til at se på vasken på det lille toilet. Den giver meget vand.
Bemærkning om at det ikke er en opgave for HBIF at få flere badmintonspillere til Høgild. Der er ledige baner mandag og torsdag aften og i dagtimerne. Evt. opslag på

de enkelte borgerforeningers sider, at der kan spilles badminton i Høgild. Lene og
Finn tager det med til møde med omegnsbyerne. Hvad gør vi for at supplere hinanden.
Vi arbejder videre med information om Høgild så vi kan få flere badmintonspillere.
Der lægges Høgild-folder til de nye huse i Skærbæk.
HBIF har sendt høringssvar til MidtTrafik vedr. rute 4, om at den skal køre igennem
Arnborg.
Holdning til at referat og regnskab/budget i hovedtal offentliggøres i Høgild Times.
Referat kommer i times, med bemærkning om, at hvis nogen ønsker at se regnskabet kan de henvende sig til forretningsudvalget i Høgild Beboerhus.
Tak for god ro og orden.

Referent Hanne Mølgaard Hedevang

OPSALG FRA KREAKLUBBEN
Vi finder det vigtigt at lave en præsentation af vores fantastiske klub!
Vi mødes hver anden onsdag i lige uger fra kl. 18.30 til 20.30, og vi vil rigtig gerne have
flere med .
Der er plads til alle øvede, begyndere, unge og dem der ikke er så unge længere. Om du
strikker, hækler, brodere eller noget andet kreativt så er du meget velkommen. Alle som
deltager har store kompetencer i forskellige discipliner indenfor håndarbejde, så der er
altid hjælp og inspiration at hente.
Perioden løber fra slutningen af september og som vi siger til have sæsonen begynder.
Omgangstonen er meget fri og humoren er i højsæde. Nogle gange skulle man tro, at det
er husmorforeningen der er samlet, for der bliver også talt madopskrifter. Faktisk kan du
godt regne med at få inspiration med hjem til madplanen.
Et vigtigt punkt på aftenen er kaffen eller teen som vi selv medbringer. Om der er kage/
brød, ja selvfølgelig og den er enten hjemmebagt eller hjemme bragt.
Så sidder du og tænker at det er noget for dig, så kom bardo. Der er plads til flere, og er
du lige flyttet til byen, så er det en oplagt måde at lære nogle af byens mest fantastiske
mennesker at kende

Du er velkommen til at tilmelde dig hos Lone eller Helle eller komme ned i ”pavillonen”
og hilse på os, så kan du jo også fornemme den gode stemning.
Lone træffes på: 21259290
Helle træffes på: 27299775

HCCC SUMMERMEET 2019
I pinsen 7.-9. juni 2019 kommer Herning Costum Cars Club til Kræmmerpladsen, for at
afholde deres summermeet, og i år afholder de samidigt deres 40 års jubilæum.
Der er endnu ikke annoncere et program, men I kan finde dem på Facebook.
En ting er sikkert, og det er at de holder en fest, og der kommer liv i byen.

Der er i datimerne mlighed for at man kan komme ned og se pladsen. Og der er nedenfor
vedlagt 2 fribiletter der kan benyttes ved indgangen.
--------------------klip--------------------klip--------------------klip--------------------klip-------------------FRIBILLET TIL HCCC
UDLEVERES GENNEM
HØGILD TIMES.
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FRIBILLET TIL HCCC
UDLEVERES GENNEM
HØGILD TIMES.

--------------------klip--------------------klip--------------------klip--------------------klip--------------------

HJÆLPERE SØGES til Baren !
Vi har indgået et samarbejde hvor vi hjælper i baren begge aftner, og derved tjener penge
til foreningen.
Gitte Jensen Kæruldvej og Erik Jensen Bjørneklovej har taget rollen som koordinator.

Der skal bruges hjælpere i baren fra 23-05 både fredag og lørdag aften.
Kunne du have lyst til at hjælpe, så skriv en besked til Gitte på 60191188.

Ekstra ordinær generalforsamling d 3/4
Ordstyrer: Hanne Mølgaard Hedevang
Referent: Michelle Helth Hartmann
ændringer af vedtægter.
- Lene fremlægger de nye ændringer i vedtægterne
- §3 er ændret
- §4 er ændret i formuleringen
- §5 stk. 3 er ændret i formuleringen
- §6 er ændret i formuleringen
- §8 er ændret i formuleringen
- §9 er ændret i formuleringen
- §10 er ændret i antal af bestyrelsesmedlemmer og formuleringen
- §12 kassereren kan betale regninger på under 5000 kr. derudover skal bestyrelsen
godkende det. Tilretning: der må kun være 50.000 kr. til disponering i det hele. Det
er både med mobilepay, kassen og kontoen.
- den gamle §16 er blevet det nye §17, det omhandler GDPR.
- generalforsamlingen godkender enstemmigt de nye vedtægter.
Tak for god ro og orden.

Seniorklubben fortsætter som Sommer-seniorklub.
Onsdag d. 24. april 2019 starter seniorklubben op som sommerklub. Eva Clemmesen er
ansvarlig for holdet, tlf.: 26218333.
Har i spørgsmål til hold samt kontingent eller aktivitetsplan, så mød op d. 24.4. ved beboerhuset og få en snak med hende. Det vil forgå hver anden onsdag fra kl. 10 til kl. 12.
Der bl.a. skal dystes i kroket, petanque, stigegolf, kongespil m.m.
Og i den forbindelse har de på arbejdsdagen gjort klar til at ligge nyt stenmel på banen.
HBIF er glade for aktiviteterne fortsætter sommeren over. Tak for initiativet.

Sankt Hans
Husk Sankt Hans d. 23. juni. Det vil forgå som de foregående år mede ved vores nye samlingspunkt
(legepladsen). Hvis du kunne tænke dig at hjælpe til
kontakt gerne Lene Helth på 22426892 eller Michelle
Hartmann på 22278273.
Mere info i næste Høgild times.

Forslag til gåture
Uffe Brun og Eric Farley vil komme med forslag til lokale gåture i Høgild Times. Her er de
første 2.
Herning Kommune vil snart - har måske allerede - udbedret et vådt stykke af en sti over
træbroerne nord-vest for Høgild.
Det vil åbne op for en ret dejlig og forholdsvis kort tur med gode udsigter. Se forslaget til
rute her.
Hvis ikke du kender det, kunne du også besøge Dronning Louises Høj. Der er også forslag til
ruten i bladet. Højen blev opkaldt efter Dronning Louise den 31. juli 1908, da Frederik 8. og
dronning Louise besøgte Hedeselskabets plantager. Der er mindesten på højen.
Vi lægger turene med et bedre, farvet kort på hjemmesiden www.høgild.dk
Vi vil gerne samle forslag til gåture (og evt. også cykelture og hesteture) på hjemmesiden,
så hvis du har nogle gode lokale turforslag, send dem til Høgild Times. Eric (tlf. 6166 2664)
kan hjælpe dig med at lave kort.
Husk at de almindelige regler efter naturbeskyttelsesloven gælder for din færdsel i naturen. Vis hensyn på de private arealer ved at holde dig til stierne og hold f.eks. hunde i snor.

Turforslag over træbroerne (3,1 km)
•
•
•
•
•
•

Start fra grusvejen for enden af Kæruldvej
Følg grusvejen mod nord forbi Lykkesholm til enden af grusvejen
Drej til venstre og følg stien langs læhegnet ned til åen
Kryds træbroen og følg stien til venstre
Kryds den lille træbro over tilløbet og følg stien op til Høgildgårdvej
Drej til venstre

Turforslag til Dronning Louises Høj (4,2 km)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Start fra grusvejen for enden af Kæruldvej
Følg stien mod vest forbi spejderhytten og kryds åen
Følg stien op til Høgildgårdvej
Drej til venstre
Følg vejen forbi Høgildgård
Drej til højere ind på en markvej
Tag markvejen til venstre i ”krydset”
Drej ind til venstre ved højen
Kig op på toppen og se på stendyssen
Følg stien ned ad højen og ud til Høgildgårdvej
Drej til venstre
Følg Høgildgårdvej forbi Høgildgård
Drej til højere ved skiltet
Følg stien over broen og tilbage til Høgild

TAK
I foråret har der været en række arrangementer i HBIF regi.
D. 24. februar havde Steen Pedersen arrangeret go-cart tur til Them med 31 deltagere. Der var arrangeret bus, og skaffet sponsorer. Det var en god dag med massere
af mande-hygge.
D. 2. marts havde HBIF arrangeret Fastelavn hvor vi fik kåret kattekonger og kattedronninger samt den flotteste udklædte.
Det var en dejlig dag med lækre fastelavnsboller fra Bager Kristian og hygge i beboerhuset.
D. 23. marts tog Lene Helth et sats og i samråd med Gert Knudsen, tog vi chancen og
arrangerede børnekoncert med YouTube stjernerne Pops og Krelle. Det var en
kæmpe succes og vi var omkring 150 deltagere. Det gav et flot overskud på min.
5000.
Der var stor ros til konceptet og med fokus på at koncerten skulle være i børnehøjde, kunne man virkelig kalde det en succes. Vi satser på flere arrangementer som
dette
D. 31. marts var der affaldsindsamling arrangeret af Vita Nielsen. Der var 16 skønne
høgildborgere der var med til at holde Høgild rent.
Der blev samlet 80 kg skrald og 1800 skodder – virkelig godt gået.
D. 13. april havde HBIF og Beboerhuset arrangeret fælles arbejdsdag. Vi var godt 20
hjælpere. Der blev virkelig ordnet meget i og omkring beboerhuset herunder; male toiletter og lille sal og nyt gulv/tæppe i skuret. Udenfor blev der ordnet petanquebane, fejet fliser, sået græs ved legepladsen og plantet påskeliljer. Godt arbejdet…
Landsbypedellen kommer efter påske og ligger fliser på vest-siden af skuret. Thomas
Jørgensen og Lars fra Lykkesholm har gjort et super flot arbejde, og gjort stedet
klar. Tak til jer.

TAK for alle frivillige og arrangører af forårets arrangementer.

ADRESSELISTEN
Mail til HBIF

hogildborgerforening@gmail.com

Formand

Lene Røjkjær Helth, Bjørneklovej 31, 22426892

Næstformand

Normann Jensen, Skærbækvej 29, 97123878

Kasserer

Michelle Helth Hartmann, Bjørneklovej 23, 22278279

Sekretær

Olga Eremitckaia, Dunhammervej 8, 52585668

Medlem

Torben Kvist, Engblommevej 20, 97149188

Hjemmeside vedligeholdelse

Hanne Mølgaard Hedevang, Dunhammervej 4,
22407467, hanne.hogild@gmail.com

www.høgild.dk

HBIF mobil tlf. til mobile pay: 15067

Oversigt over ansvarlige samt udvalg under HBIF
Badminton

Henning Jakobsen, Bjørneklovej 30, 21684258

Linedance

Midtliners.dk, hanne@midtliners.dk , 22407467

Høgild times
Mail til Høgild times

Michelle Helth Hartmann, Bjørneklovej 23, 22278279
hbif.times@gmail.com

Omdeler af Høgild times

Ingerlis Jensen, Bjørneklovej 25, 30924576

Cafeaften

Gert Knudsen, Bjørneklovej 44, 22102827
gert-knudsen@mail.dk

Seniorklubben

Kjell Nilsson, bjørneklovej 26, 20849395,
nilssonkjell26@gmail.com

Krea-/syklub

Lone Skov Mikkelsen, Bjørneklovej 40, 21259290
kjeld_glenn@hotmail.com

BEBOERHUSET
Formand: Steen Pedersen, 20278886
Hal bestyr og udlejning: Hanne Mølgaard Hedevang, Dunhammervej 4,
hogildbeboerhus@gmail.com, 22407467
MARKEDSFORENINGEN
Ansvarlig: Martin Olesen, Kjæruldvej 6, 97149542
Tilmelding: Michelle Helth Hartmann Bjørneklovej 23, 97149542
Hjemmeside: www.hogildmarked.dk, mail: hogildmarked@gmail.com

OBS
Ny mail adresse for Høgild times:
hbif.times@gmail.com
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