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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 
 
1) Valg af dirigent 

a) Ritta Jensen 
i)  Ritta konstaterede, at der var indkaldt til mødet rettidigt.  

2) 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 omklædningsrummene. 

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. 

3) Regnskab 2018 og budget 2020 
a) Hanne gennemgik regnskabet som udviser et positivt resultat. 

b) 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.  

c) 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.  

d) Vi har fået ny elektriker knyttet til huset. Giver fast pris på sit arbejde.  

e) 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. 

4) Godkendelse af regnskab for 2018 og budget for 2020 

a) Spørgsmål til regnskab 2018 og budget 2020 blev besvaret, herunder spørgsmål til størrelsen af 

udgift til forsikringer og forbrugsudgifter. 

b) Til sammenligning blev der vist udviklingen i indtægter og udgifter gennem de sidste 6 år.  

c) Regnskabet godkendt. Hanne sender regnskab 2018 og budget 2020 til Herning kommune. 
5) 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.  
a) Forretningsudvalget vil arbejde for at få ændret vedtægterne så de passer til tiden. 

6) Evt. valg af formand 
a) Steen Pedersen fortsætter som formand 

7) Evt. valg af forretningsudvalg 
a) Steen Pedersen, Norman Jensen og Carsten Hedegaard fortsætter som forretningsudvalg 

8) Valg af 2 revisorer/bilagskontrollanter 
a) Bliver valgt på generalforsamlingen for en 4 årig periode. Bjarne og Conni fortsætter. 

9) Eventuelt  
a) Forslag til at vi skifter bordene i hallen ud med borde som er lettere at håndtere (fonde). 
b) Vi skal have Carsten til at se på vasken på det lille toilet. Den giver meget vand. 
c) 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. 

d) Vi arbejder videre med information om Høgild så vi kan få flere badmintonspillere. 
e) Der lægges Høgild-folder til de nye huse i Skærbæk. 
f) HBIF har sendt høringssvar til MidtTrafik vedr. rute 4, om at den skal køre igennem Arnborg. 
g) 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. 

h) Tak for god ro og orden. 
 
Referent Hanne Mølgaard Hedevang 


