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JULEPROMENADE, JULETRÆ OG HYGGE 15. DEC. 

Husk Borgerforeningen inviterer til årets Julepromenade, hvor ryttere fra byen og omegn fører an i 

et juleoptog gennem Kollund, hvor vi gående slutter trop. Vi mødes ved Forsamlingshuset kl. 14.00, 

hvorfra vi starter på vores tur gennem byen og slutter ved den gamle planteskole, i skoven.  

Karina og Keld har dækket op til julehygge i forsamlings- 

huset med juletræ og vores meget roste luxusgløgg og æbleskiver, 

sodavand samt kakao, kaffe og te. Julemanden har godter med og  

vi skal danse om juletræet.  

Det bliver en rigtig hyggelig eftermiddag for hele familien  

og alle der vil være med.  

 

OPDATERING PÅ SLYNGELJAGTEN 31. DECEMBER 

Som nævnt sidst er der i år en nytårsjagt, og alle med jagttegn kan deltage. Det starter med kaffe og 

rundstykker kl. 08.00 med efterfølgende parole, så man er klar til at starte jagten 09.00. Ca. kl. 

12.00 er jægerne tilbage, og der serveres varm frankfurter med en af de kolde, kransekage og 

bobler. Herefter er der parade og auktion over det nedlagte vildt. Alle er velkommen til at byde på 

vildtet.  

                                                                 Tilmelding og evt. spørgsmål til Alfred på 22972830  

                                                                 eller Mette på 61383100.  

 

 

NYTÅRSKALAS 31. DECEMBER KL. 11.00 

Som traditionen byder, inviterer vi borgere fra land og by til Nytårskalas den 31/12 kl. 11.00 ved 

Forsamlingshuset. Foreningen er vært ved lidt kransekage, bobler og en varm frankfurter med brød 

til at lune sig med. Der er selvfølgelig sodavand til børnene.  

Vi ønsker hinanden godt nytår og ca. kl. 12 er jægerne fra  

slyngeljagten tilbage og man kan deltage i eventuel auktion. 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 17. JANUAR 2020 

Bestyrelsen vil indkalde til generalforsamlingen i Kollund Forsamlingshus og Borgerforening den 

17. januar i Forsamlingshuset. Dagsorden for generalforsamlingen bliver udsendt senest 14 dage 

før. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der kommer en del vigtige emner med relevans for byen på 

dagsordenen, så mød talstærkt op og gør din indflydelse gældende. 



LANDSBYKONTAKTUDVALGET MØDE 4. DECEMBER  

De vigtigste emner.  

1. Kollund har fået bevilliget 58.000 til renoveringsprojekter, hvor færdiggørelse af køkken, ekstra 

kloakering og legeplads er i spil. Vi glæder os til at få projekterne gennemført og afsluttet hurtigst 

muligt i det nye år.  

2. Desuden blev kommunens Planstrategi 2019 gennemgået, hvor vi håber, at landsbyerne bliver 

bedre tilgodeset. Det er en vision for hele Herning Kommune.  

3. Mette Berggreen opridsede baggrunden for Byrådets ønske om at revitalisere 

Landsbykontaktudvalgets arbejde. Den nedsatte Tænketank er kommet med input til dette arbejde. 

Tænketanken afholder sit afsluttende arbejde den 16. december og opgaven for Tænketanken bliver 

at udpege et eller flere pilotprojekter under de tre delstrategier: Lokale styrker og netværk, 

Samskabelse, Microbusiness.  

Efterfølgende bliver processen: Behandling i styregruppen februar 2020, Præsentation for 

politikerne marts/april, Landsbykontaktudvalget den 27. maj, hvor der forventes nedsat en eller 

flere arbejdsgrupper med udvalgets medlemmer.  

4. Tænketanken, som arbejder med visioner for landsbyernes fremtid er som nævnt ved at afslutte 

sit arbejde. Kontaktudvalget valgte at sætte knap 300.000 af sine midler til rådighed for projekter, 

der kan medvirke til at fremme visionerne og få dem ført ud i praksis i de næste år.  

5. Anders Madsen refererede fra Erhvervsministeriets landdistriktskonference hvor 

erhvervsminister Simon Kollerup deltog. Det blev nævnt, at lokale virksomheder gennem branding 

kan være med til at øge fokus på en landsby.  

6. Forudsætningerne for at blive LAG-kommune bliver genovervejet, så det er muligt, Herning 

kommune igen kan blive LAG-kommune. 100 mio. kr. er afsat til bredbåndspuljen.  

   

NYT FRA ”LANDSBYERNE I HERNING SYD”  

Vi havde møde i gruppen Landsbyerne Herning Syd den 26/11.  

1. Vi fik en uddybende præsentation a Projekt Å Land af Projektudvikleren Borris. Han forklarede 

baggrunden for projektet og ønsket om at få sammenkædet landskabet omkring Skjern Å og hele 

dets "opland", hvor for vores vedkommende Fjederholt Å er nærmest. Man forestiller sig, at der 

skabes forbindelser mellem naturområder, gamle kirkestier, interessante natursteder og bygninger. 

Alt sammen for at gøre naturen og seværdigheder lettere tilgængelig og spændende for turister og 

lokale.  

2. Vi har afleveret lidt information til de to medlemmer af styregruppen, som Landsbyerne Herning 

Syd udpegede på mødet. Martin Dupont og Tina Pedersen. Det blev drøftet, om vi skulle søge 



penge til vores andel af projektet fra overskuddet på 2020 udlodningen af midler til Landsbyernes 

projekter, men det gør vi IKKE. Det blev besluttet, at det er landsbyerne, der selv finansierer sin 

andel som forventes at udgøre 4-5.000 plus moms. Herefter forventes kommunen at støtte projektet 

med resterende behov for midler, men det er styregruppens opgave at forelægge projektet for 

kommunen. Kollund har sagt ja til at deltage.  

3. Vi var lige omkring agendaen for Landsbykontaktudvalgsmødet. Vedr. Tema aften og 

Tænketankens arbejde (pkt5), så vil Kent fremlægge vores oplevelser. Anders Madsen har peget på, 

om de overskydende midler 2020 kunne bruges i forbindelse med Tænketankens videre arbejde. Vi 

ønsker bl.a. noget mere konkret og jordnært, som kan præsenteres for borgerne i landsbyerne.  

4. Busruter blev drøftet, men Kollund ligger nok udenfor radaren, så vi har overladt til de 

involverede at fortsætte dialogen og holde os opdateret, hvis der kommer muligheder/løsninger, vi 

kan have gavn af i Kollund.  

5. Under eventuelt kom forskellige ønsker i spil. Skal landsbyerne dele aktiviteter via FaceBook? 

Udbygge brugen/deling på FaceBook? Evt. mere om landsbyklynger ud til borgerne?  

6. Næste møde 20/2 i Kollund Forsamlingshus.  

 

TAK TIL MADHOLDET DECEMBER 

Fællesspisning den 3. december bragte godt 50 personer til vores fælles bord med rigtig god mad og 

hygge. Det var færre end man havde regnet med, men vi havde en rigtig hyggelig aften. Tusind tak 

til madholdet for deres indsats.  

 

VEJENE I OG OMKRING KOLLUND 

Vejskaderne er tiltaget væsentligt i omfang de seneste måneder. De store sættevogne har nu kørt 

slidlaget af vejbanen gennem byen på flere strækninger og det selvom kommunen påstår at vejene 

er bygget til denne tunge kørsel. Det kan nu ved selvsyn konstateres, at dette ikke er tilfældet og vi 

har på seneste møde i Landsbyernes Kontaktudvalg gjort opmærksom på forholdene. Bestyrelsen 

vil følge op på situationen med kommunen og forsøge at få vejene reetableret straks i 2020, hvor 

der er nye budgetter.  

HASTIGHED I BYEN.                                 

Som et forsøg er der sat hastighedsvagt på Kollund Byvej. 

 En frivillig har meldt sig til jobbet for en tid.  
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