
 

 

  

Kontingent 

➢ 150 kr. pr. husstand 
➢ 75 kr. enlige 

Kontingentet fornyes hvert år. 
 
Vi kommer rundt til alle husstande i Ørnhøj og omegn 
og sælger medlemskort i oktober/november. 

Bestyrelsen 
Alle kan sidde i bestyrelsen for Ørnhøj og Omegns 
Borgerforening. Man bliver valgt for en to-årig periode. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer sker på den årlige 
generalforsamling i februar. 
Skriv til os på: ornhojborgerforening@gmail.com  

Bestyrelsen: 
Formand 
Kim Kristensen 
 
Næstformand: 
Vagn Boutrup 
 
Kasserer:  
Janni Vestergaard Poulsen 
 
Sekretær: 
Anne Mette Riisbjerg Høje 
 
Menigt medlem: 
Dennis Schlesiger 
 
Suppleanter: 
Didde Klokmose 
Maria Højer 

Ørnhøj 2020 
Ørnhøj 2020 består af en række arbejdsgrupper: 
 

➢ Erhvervsudvikling 
➢ Byfornyelse/udvikling 
➢ Byggegrunde/hussalg 
➢ Fritidstilbud 
➢ Grønne områder 
➢ Kulturgruppen 
➢ Markedsføring 
➢ Samarbejde i lokalsamfundet 

 
Grupperne arbejder med ideer fra hele byen (det fulde 
idekatalog kan ses på www.ornhojnet.dk) 
 
Borgerforeningen er tovholder på Ørnhøj 2020. 
De nedsatte grupper arbejder selvstændigt og flittigt 
med deres områder, hvilket bl.a. har resulteret i nye 
stier, fornyelse af stier og fællesspisning forår/efterår.  

arbejder for 

din landsby 

www.ornhojnet.dk 

JULEFROKOST  

  Første fredag i december 
i Ørnhøj Hallen 

X 

Vi tager også imod mobilepay 
INFO KOMMER SNAREST 

Vi kan altid bruge en ekstra hånd.  
Har du/I lyst til at være frivillig, så 

kontakt en fra bestyrelsen. 

mailto:ornhojborgerforening@gmail.com


 

 

Ørnhøj og Omegns Borgerforening blev stiftet i 1917. 
Og med sine 100 år er det stadig en velfungerende og 
aktiv forening. 
 
Borgerforeningen er vigtig, og har sin berettigelse i en 
landsby som Ørnhøj med 700 indbyggere og et opland 
på ca. 500 personer.  
 
 
 
 
 
Formål 
Borgerforeningens formål er at samle Ørnhøj og 
omegn samt at varetage vores allesammens fælles 
interesser. 
 
 
Årlige arrangementer 

➢ Skt. Hans  
➢ Affaldsindsamling (Vi holder Ørnhøj ren) 
➢ Julefest for børn og voksne 
➢ Julefrokost i samarbejde med Ørnhøj Hallen 

 

 
Vi arbejder for din og vores landsby 
Vores fornemmeste opgave er at bevare og kæmpe 
for det vi har – og være med til at udvikle Ørnhøj og 
omegn på bedste vis. Det gør vi bl.a. ved: 
 

➢ Etablering af Borgerhytte i 2016 

➢ Årlig julepyntning af Ørnhøj 

➢ Vedligeholdelse og opsyn med bl.a.: 

o Det grønne område 

o Byporte  

o Multibanen 

o Borgerhytten 

o Byens blomsterkummer 

➢ Kontakt til Herning Kommune og 

Landsbykontaktudvalget 

➢ Samarbejde med bestyrelserne for Ørnhøj 

Hallen og Ørnhøj Friplejehjem 

➢ Samarbejder på tværs af Ørnhøj og omegns 

foreninger 

➢ Tovholder på fælles foreningsmøder  

www.ornhojnet.dk 

 
Facebook i grupperne 

Arrangementer i Ørnhøj og omegn 
Ørnhøj 

Det er muligt at sætte flag allé op gennem 
Hovedgaden. Ring og forhør nærmere.: 
 
Vagn Boutrup – tlf. 29 60 24 53 
 

Flag allé 

Nordvestkraft er et samarbejde mellem 
borgerforeningerne i byerne: 
 

➢ Ørnhøj 
➢ Abildå 
➢ Vind 
➢ Sørvad 

 
Under mottoet ”jo mere vi er sammen, jo stærkere 
bliver vi” forsøger vi sammen at styrke vores 
lokalområde med fælles aktiviteter. Nordvestkraft står 
bl.a. for den årlige markedsdag i september. Byerne 
skiftes til at holde dagen.  
 
Herudover står vi sammen om et fælles fodslag 
overfor eksempelvis kommunen. 
 
Se mere på Facebook – Nordvestkraft. 

Nordvestkraft 

Vores partytelt på 6 x 12 meter udlejes.  
Ring og forhør nærmere: 
 
Janni Vestergaard Poulsen – tlf. 24 22 54 94 
 
 
 

Teltudlejning 
Henvendelse til borgerforeningen på: 

ornhojborgerforening@gmail.com  

Velkommen i Borgerforeningen 

http://www.ornhojnet.dk/

