Midtvejsnyt, 5. udgave, september 2002

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn
Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. midt
mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orienterer
omkring de aktuelle emner, bestyrelsen i øjeblikket arbejder med.
Vi sender denne folder til alle husstande i Nr. Kollund og omegn, idet det fortsat er
bestyrelsens ønske, at så mange som muligt, gerne alle husstande, bakker op omkring
Borgerforeningen og det arbejde den udfører.
Bestyrelsesmedlem
Vi mistede i juni måned vores bestyrelsesmedlem Anette Østergaard. Derefter har vi indsat
Jytte Jensen som nyt bestyrelsesmedlem. Hun har været bestyrelsens suppleant.
Velkommen til Jytte skal det lyde fra Nr. Kollund og omegns Borgerforening.
Legepladsen
Legepladsen ved forsamlingshuset er blevet flittigt brugt efter færdiggørelsen. Den har dog mest
rettet sig til de mindre børn og på den baggrund har bestyrelsen rettet henvendelse til kommunen
angående en udvidelse af legepladsen.
Vi fik bevilget 15.000,- kroner. Der vil derfor i løbet af efteråret blive opsat et par legeredskaber
rettet til de lidt større børn. Vi håber at de bliver taget godt imod og at legeredskaberne falder i god
jord hos Kollund store børneflok.
Hjemmeside
Så er Kollund kommet på internettet. Adressen er www.nr-kollund.dk. Formålet er først og
fremmest at bruge hjemmesiden som landsbyopslagstavle og opsamling af landsbyens historie.
Desuden skal hjemmesiden bruges til at orientere eventuelle tilflyttere og turister omkring, hvad
Kollund er for et samfund. Hjemmesiden består af 4 dele:
Ÿ En forside der indeholder en kort tekst om Kollund.
Ÿ En side der fortæller noget om Kollund. Det kan f.eks. være Kollunds historie, om omegnen o.s.v.
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Ÿ En side om forsamlingshuset. Her findes f.eks. årsplanen.
Ÿ En side om borgerforeningen. Her er der blandt andet en oversigt over de projekter vi arbejder
med. Desuden kan de tidligere udgivelser af midtvejsnyt læses.
Mange af de informationer der er på hjemmesiden, er de “gamle” i byen helt sikker allerede bekendt
med. Men vi har et ønske om at gøre hjemmesiden endnu mere interessant for både tilflytterne og de
“gamle”. Så har I gode ideer om andre informationer der kunne være interessant at få lagt på
hjemmesiden, yderligere informationer eller korrektioner, er I velkommen til at kontakte bestyrelsen.
For de af Jer, der ikke har mulighed for at komme på internettet, kan I jo smutte ind til naboen; ellers
er I velkommen hos Eivind Lassen eller Jim Møller Jensen. Er der personer eller virksomheder der
har ønske om at have en link til egne hjemmesider fra Kollunds hjemmeside, vil vilkårene herfor
snart kunne ses på hjemmesiden, eller fås ved henvendelse til borgerforeningen.

Kollund og informationsniveauet i Herning kommune
Borgerforeningen har skrevet til kommunen omkring informationsformidling i Herning
Kommune og landsbyen Kollunds generelle placering heri. Borgerforeningen anser det som et
stort problem, at vi stort set ikke fremgår af kommunens informationsmateriale.
Borgerforeningen fik svar på brevet tidligere på året. Årsagen skal ifølge kommunen primært
findes i, at landsbyen Kollund er kategoriseret, som værende et landsbycenter. Vores eneste
mulighed er så at kæmpe med kommunen og få dem til at rette de enkelte forhold en af
gangen eller alternativt avancere til at blive et lokalcenter - se oplæg vedr. dette senere. Hele
vores brev til kommunen og deres svar kan ses på www.nr-kollund.dk.
Infotavle
Borgerforeningen arbejder med at få fremstillet en informationstavle. Denne vil blive opstillet
ved forsamlingshuset. Meningen er at tavlen både skal kunne bruges af turister og beboerne.
På informationstavlen vil der være et kort over området, beskrivelse af området og
informationer fra f.eks. borgerforeningen, forsamlingshuset, kirken, menighedsrådet og
præsten. Har I yderligere ideer til hvad informationstavlen kan bruges til, er I velkommen til at
kontakte bestyrelsen.
Støtte til Forsamlingshuset
I starten af året søgte vi midler til renovering af forsamlingshuset. Vi søgte om midler til to
delprojekter. Det højst prioriterede er etablering af en tilbygning hvor en ny garderobe kan
etableres og hvorfra der kan skabes adgang til nye toiletter. Det andet projekt er istandsættelse
af toiletter samtidig med at de gøres handicapvenlige. Vi fik desværre ikke midler i år. Men vi
mener så, til gængæld, at sandsynligheden for, at vi får støtten til næste år er blevet endnu
større. Vi søger derfor om penge til det samme projekt. Vi håber så at kommunalbestyrelsen
holder sit løfte og igen til næste år afsætter kr. 500.000 til uddeling i landsbykontaktudvalget. I
øvrigt, kan du snart se hele vores ansøgning på www.nr-kollund.dk.
Veje
Borgerforeningen kæmper stadig for at holde kommunen fast på deres løfter om nyt asfalt i
selve Kollund by. I år blev vi nedprioriteret til fordel for et projekt i Sunds. Vi håber ikke at vi
skal opleve det igen. Bestyrelsen lægger fortsat pres på kommunen, så vi i det mindste kan få
lappet de værste huller.
Bevaringsværdige bygninger
Herning Byråd har nedsat et udvalg til bygningsforbedring. Bygningsforbedringsudvalget kan
give støtte til bygningsforbedringer for ejendomme der er fra før 1940 i landsbyer og
landdistrikter med op til 1000 indbyggere. Her kommer Kollund for en gangs skyld i
betragtning. Alle ejendomme i Herning kommune er delt op i 5 kategorier: fredede bygninger
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samt bygninger med høj, mellem, lav eller ingen bevaringsværdighed. Som udgangspunkt er
det kun ejendomme i de 3 første kategorier der kan få støtte og borgerforeningen har derfor
informeret/vil informere alle husstande med ejendomme i disse kategorier. Men efter en
forespørgsel hos Herning kommune, kan ejendomme med lav bevaringsværdighed også
komme i betragtning. Sandsynligheden for støtte er selvfølgelig mindre end for ejendomme i
de 3 første kategorier. Vurderingen af hvilke ejendomme der er med i hvilke kategorier er lavet
i 1990. Har man siden renoveret sin ejendom og mener at denne skal op i en højere kategori,
er der mulighed for at få bygningsbevaringsudvalget til at lave en ny vurdering i forbindelse
med en ansøgning. Vil du vide hvilken kategori din ejendom er i, kan du se kort over
ejendommene på vores hjemmeside. Her finder du desuden en link til en side vedr.
bygningsforbedringsudvalget på Herning Kommunes hjemmeside Har du ikke mulighed for
at komme på internettet, kan se se kortet hos Jim Møller Jensen eller Helene Hansen. Du kan
få yderligere oplysninger og ansøgningsskema i byplansafdeling på Rådhuset, tlf. 96 28 28 28
eller på Herning kommunes hjemmeside.
Hvad skal vi med Kollund og omegn
- er vi os selv nærmest, eller skal vi udvikle os og skabe noget nyt og spændende?
Bestyrelsen i borgerforeningen ser gerne en udvikling af byen i retning af, at vi bliver et
lokalcenter fremfor vores aktuelle status som landsbycenter. Denne status er erfaringsmæssigt
hæmmende for udviklingen af vores landsbyområde, som et aktivt hjørne af Herning
kommune. Denne status skal vi kæmpe for at få ændret. Vi vil derved skabe udvikling i vores
landsby, en udvikling vi har brug for, for ikke at forsvinde helt. Vi kan ikke skabe denne
udvikling alene. Vi har også brug for tilflyttere, vi har brug for at disse tilflyttere har mulighed
for at bygge deres nye hjem på områder der er klargjort til byggeri, og fremfor alt, så har vi
også brug for støtte fra vores kommune.
En af vore lokale erhvervsledere har i forbindelse med udvikling/afvikling udtalt, at "uden lyst
til udvikling sættes afvikling i gang". Der er ikke sket særlig mange nye ting i Kollund i lang
tid, men vi har til gengæld mistet skole, station, mejeri, kiosk/købmand, smed m.m.
Bestyrelsen kan derfor tilslutte sig citatet. Vi bør nu få startet en god cirkel og se mere lyst på
fremtiden.
Hvad skal vi bruge denne udvikling til? - vi vil have byggemodnede byggegrunde, vores
forsynings- og kloaksituation skal være tidsvarende, vi skal have mulighed for at færdes
sikkert på vejene i og omkring Kollund for alle typer af trafikanter, det skal være muligt at tage
enten bus eller tog til bl.a Herning, det skal være muligt at få passet børnene lokalt, vi skal
have et aktivt foreningsliv bl.a. i forsamlingshuset . . .
Er du villig til at give en hånd med?
Kom og vær med til at debattere dette, når vi mandag 21. oktober inviterer til borgermøde i
forsamlingshuset (se bagsiden).
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Borgermøde !
Bestyrelsen i Borgerforeningen inviterer samtlige husstande under Nr. Kollund til borgermøde
i Forsamlingshuset
Mandag den 21. oktober 2002 kl. 19.30
Emnet som bestyrelsen vil forelægge er:
Ÿ Hvad vil vi med Kollund i fremtiden - bestyrelsen kommer med oplæg til en forhåbentlig
livlig debat om hvor vi skal hen (se også indlæget på forrige side).
Ÿ Eventuelt
________________________________________________________________________

Tilmelding
Af hensyn til arrangementet bedes tilmelding foretages senest den 18. Oktober til
Eivind Lassen
Tlf.: 97 21 03 42
Helene Hansen
Tlf.: 97 21 66 69
Jim Møller Jensen
Tlf.: 97 22 22 24
________________________________________________________________________
Bliv medlem af borgerforeningen
Hvis du ikke er medlem af borgerforeningen kan du blive det ved at udfylde nedenstående
blanket, og aflevere den til Helene Hansen, Kollund Byvej 56
Årskontigent pr. husstand kr. 100,00
Navn
________________________________________________________
Adresse
________________________________________________________
Tlf. Nr.:
_______________________

_______________________________
Underskrift

Støt din Borgerforening og vi vil støtte dig!

