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Vester Nebel forsamlingshus, Koldingvej
16. februar 2011
Marianne Hansen
11 Personer
Marianne Hansen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Lokalrådets beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
(forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 01.03.11)
5. Valg af borgervalgt bestyrelsesmedlem
(Torben Jørgensen, kasserer modtager genvalg)
6. Valg af suppleant til borgervalgt bestyrelsesmedlem
7. Valg af revisor (Steen Johansen modtager ikke genvalg) og suppleant
8. Valg af Vester Nebel By og Sogns repræsentant i KontaktForum.
(Nuværende repræsentant, Ole Dall-Jensen modtager genvalg)
9. Evt.

Ad.1. Valg af Dirigent
Olav Hansen blev valgt.
Ad.2. Lokalrådets beretning
Den sidste generalforsamling blev ikke indkaldt efter vedtægterne, men denne
generalforsamling er indkaldt rettidigt.
Bestyrelsen er i dag sammensat på følgende måde:
Ole Dall og Torben Jørgensen (Kasser)er i dag de to borgervalgte repræsentanter.
Per Rasmussen er repræsentant for Idrætsforeningen og spejder.
Martin Schnoor er repræsentant for skolen, børnehaven og dagplejere
Marianne Hansen er repræsentant for erhverv og vandværket.
Ove Larsen og Mette Kristiansen er repræsentanter Lokalhistorisk Forening, Borgerforening,
Forsamlingshus, Grundejerforeninger, Menighedsråd, Efterlønnere/Pensionister, Oasen
Alle referater fra lokalrådets møder ligger på hjemmesiden www.nevling.dk, der i dag
vedligeholdes af Arne Mogensen. Det er både virksomheder og foreninger der er repræsenteret
På denne. Det er også meningen at alle erhverv kan få deres logo på dette til den nette pris af
500 kr. som skal være en del af lokalrådets indtægt.
På det sidste KLF møde snakkede de om at der skulle arbejdes for at ydes tilskud til de
lokalråd der er i kommunen, men det vil man ikke i Kolding Kommune og derfor er det op til
det enkelte lokalråd at finde deres indtægter til driften.
Som en del af servicen til alle borger i Vester Nebel er Nevling.dk et rigtigt godt værktøj, men
vi har også talt om at gøre opmærksom denne i samarbejde med borgerforeningen således at
alle kender til den. Dette kan også være med til at gøre den mere populær blandt erhvervet i
Vester Nebel, således at de ønsker at annoncere på den. Lokalrådet takker Arne Mogensen for
det store arbejde som han yder i den forbindelse.
På den økonomiske side har lokalrådet stadigvæk Spar Nord. Det er Kasser Torben Jørgensen
der styre den.
Indtil nu har det været Lokalrådet der har repræsenteret Vester Nebel i Kontaktforum der
består af 23 landsbyer i Kolding kommune.
Arbejdet i kontaktforum er følgende:



at drøfte Kommunens initiativer og planer vedrørende bevaring og udvikling af
kommunens landsbyer
at skabe et kontaktforum for landsbyernes fælles interesser

Hvert år er der mulighed for at ansøge om tilskud til lokale projekter igennem kontaktforum. I
2011 er det blevet bevilget 90.000 kr. til et nyt gulv i forsamlingshuset og 50.000 kr. til stier

ved Donssøerne. En del af de ansøgninger der i år var blevet fremsendt til denne pulje var
også trafikale ansøgninger. Der blev opfordret til at trække disse ansøgninger ud da de ellers
ville trække penge fra andre områder, og det vil man fra politisk side prøve at gøre til næste
år.
På et møde i KLF hvor politikkerne deltager, og hvor de var meget lydhøre, blev der fra
landsbyernes side fremsat hvad der sker i landsbyerne. I vester Nebel pågår der i øjeblikket et
arbejde ved Pælebo dambrug. Dette arbejde er i fuld gang, og vil blive færdig gjort i løbet af
foråret, med en nyanlagt sti fra Jordrupvej og vest om det gamle dambrug.
Fjernvarme i Vester Nebel har været diskuteret, men det er blevet til storpolitik. DONG har
offeret mange penge på nedlæggelse af rør osv., og dette skal betales tilbage over en 25 årige
perioden. Hvis det ønskes at de nye anlæg skal nedlægges før denne periode, forlanger DONG
en pris for dette der gør at det bliver for dyrt at få fjernvarme installeret. Tre-For vil gerne
have fjernvarme til Vester Nebel, men pga. prisen er der p.t. ikke tilslutning til dette, og derfor
henligges dette.
Der er nedsat en arbejdsgruppe der arbejder med muligheden for et multihus i Vester Nebel. I
forbindelse med ansøgningerne til Kontaktforum, blev der ansøgt om penge til dette, men der
blev ikke bevilget penge fra puljen til dette, men arbejdet fortsætter.
Det har været diskuteret om alle foreningerne og Lokalrådet afholde et årligt møde, for at
fremsætte ønsker og ideer, således at de forskellige foreninger kunne bidrage til hinanden, og
Lokalrådet kunne bringe ønsker og ideer videre til kommunen hvis dette var nødvendigt.
Der har længe været tale om at Persillevej er en farlig skolevej. Der er aftalt et møde med
Niels Christian Schultz formand for skolens bestyrelse, Ole Dall formand for Lokalrådet og Tage
Friis formand for Borgerforeningen, således at de tre bestyrelser sammen kan kontakte Kolding
Kommune. Der er blevet optaget en video omkring forholdene på Persillevej, og det sammen
med et fælles brev til Kommunen bliver der igen gjort opmærksom på problemet.
Der har været snakket om at der kunne oprettes et ”korps” af faste omdelere, der mod
betaling kunne omdele skrivelser fra de forskellige foreninger. Pengene fra dette skulle gå til
ungdomsarbejdet i de foreninger der stod for omdelingen.
Ole Dall overlader ordet til Per Rasmussen omkring multihuset.
Der er blevet snakket meget om at forbedre idrætsfaciliteterne i VN, og der snakkes om hvad
der kunne gøres. Foreningen har den holdning at der ikke skal bygges en helt ny hal, men der
er en skole i byen, og de faciliteter den har, er ikke tilstrækkelige. Det har en stor værdi for
idrætsforeningen at der findes en skole i Vester Nebel, og det er vigtigt at der i samarbejde
med skolen, skal arbejdes meget aktive for at beholde skolen. Derfor skal der gøres en indsats
for at forbedre de forhold, der kan gøre at skolen og omgivelserne skal bibeholdes. Hvis dette
skal lykkes, skal ALLE kræfter samles, således at der er et sted er hvor alle kan mødes og hvor
alle kan være. Næste skridt er at udvalget henvender os til borger og høre hvad deres behov
er. Idrætsforeningen skal være med således at det bliver i et samarbejde og ikke som en
konkurrent, dette er også et meget vigtigt argument overfor Kolding kommune. Arbejdet har
stået stille da der i idrætsforeningen har været andet arbejde i forbindelse med det nye
formandskab. Den nye struktur skal i gang i foreningen nu, og når dette er op plads, kommer
der mere gang i udvalgsarbejdet omkring multihuset i Vester Nebel.

Ad.3. Forelæggelse af regnskab
Regnskabet fremlægges med et underskud på 20,63 kr.
Der var ikke spørgsmål til økonomien
Ad. 4. Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændringer se bilag 1

Ad. 5. Valg af borgervalgt bestyrelsesmedlem
På valg er Torben Jørgensen der ønsker genvalg.
Torben Jørgensen blev genvalgt.
Ad. 6. Valg af suppleanter
Arne Mogensen blev valgt.
Ad.7. Valg af revisor
Steen Johansen er på valg, men da denne rejser fra Vester Nebel ønsker han ikke genvalg.
Olav Hansen blev valgt til ny revisor og Tage Friis blev valgt som ny suppleant
Ad.8. Valg af Vester Nebel By og Sogns repræsentant i KontaktForum
Ole Dall blev valgt.
Ad.9. Eventuelt
Karsten Barfoed havde et par kommentarer til referatet fra den stiftende generalforsamling der
blev afholdt i Lokalrådet, hvor han på pegede nogle fejl og mangler, og referenten skal
gennemlæse referaterne inden disse offentliggøres.
Som rettelse til referatet for generalforsamlingen 2010, skal det bemærkes at Karsten Barfoed
blev foreningsvalgt af Borgerforeningen og ikke borgervalgt til KontaktForum, ifølge Karsten
Barfoed.

