Vester Nebel Lokalråd Bestyrelsesmøde

Referat 13

Der er afholdt Bestyrelsesmøde i .... : Vester Nebel Lokalråd
Mødedato ......................................... Mandag d.22.oktober 2012
Mødetid ............................................ Kl. 19:30 – 21:00
Mødested .........................................
Referat udsendt den ........................ :
Udsendt af ....................................... :
Tilstede ............................................ :

Vester Nebel Skole
3.januar 2013
Marianne Hansen
Ole Dall, Per Rasmussen, Torben Jørgensen, Finn Andersen, Martin
Schnoor, Marianne Hansen, Henning Neve Larsen
Fraværende ..................................... : Ingen
Referent ............................................ Marianne Hansen

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Økonomi ved Torben
Fastsættelse af Generalforsamling 2013
Kontaktforum og diverse opdateringer på forskellige tiltag i Vester Nebel
Borgermøde
Evt.

Ad.1. Økonomi ved Torben
Økonomien ser fornuftig ud. Der er p.t. et plus på 3.800 kr.
Der skal oprettes en liste med de sponsorer der er i dag, således at de bliver kontakter i forbindelse
med nye sponsorater.
Der er på nuværende tidspunkt 6 sponsorer
•Kontineo A/S
•Ole Dall
•Dækmanden
•Brugsen
•Spar Nord
•Symbiosa
Torben kontroller dette.
Ad.2. Fastsættelse af Generalforsamling 2013
Generalforsamlingen er fastsat til 20/3 2013 kl. 19:00 og afholdes i den lille sal i forsamlingshuset.
Dette skal i Foreningsnyt og Egtved posten

Ad.3. Kontaktforum og nyt fælles EDB-projekt
Kontakt forum generalforsamling om ansøgning om midler
- frist 13/1 2013
Ansøgninger til kontaktforum være Ole Dall Jensen i hænde 1/12 2012 SENEST
Ole kontakter Tre-for om hul i vejen ud til Bavnehøj ved sportspladsen om de ikke vil lukke det igen.
Der afholdes Sti system møde med Børge og Birthe Shultz og Kurt fra Kommunen. Der forefindes
store kort hos kommunen så de er offentlige tilgængelig således at alle har tilgang til disse. Ole
forsikrede om at de 50t fra kommunen overgår til næste år således at disse er sikret.
Vinbonden er ikke imod en sti bare den ikke er stor.
Lods ejerne skal involveres.
Det gamle dambrug der i dag er privat ejet, er sat til salg.
Der er ikke bygge ret på grunden selvom der i dag står det gamle ”Fiske” hus.

Prisen for grunden er 500t.
Byporten der i sin tid blev godkendt kommer formentlig i løbet af 2013
Der blev snakket om at Postnummer i Vester Nebel således at vi kommer helt med ind under
Kolding Kommune. Der er hos post Danmark afsat postnummer 6055 Vester Nebel, men de ville
ikke ændre dette i forbindelse med kommune sammenlægningen grundet at posten kom fra
Egtved.
Posten kommer i dag fra Kolding og da Egtved i dag hører under Vejle Kommune er det på sin plads
nu at ændre dette.
Salget af grunde på Elkærholmparken er sat i gang. Priserne ligger mellem 380t og op.
Se kolding.dk og byggegrunde
49 boliger ialt når hele siden er udbygget.

Ad.4. Borgermøde
Borgermøde i januar omkring opførsel af en hal/multihus i Vester Nebel. På dette borgermøde kan
andre emner diskuteres således at interesseret borger får alle oplysninger omkring alle tiltag der er
i gang. Dette kunne evt. være oplysninger om det nye skole byggeri, de nye tiltag på sportsplads og
planen der ligger klar der, eget postnummer, legeplads til dagpleje skal den nedlægges.
Jørn skal inviteres med så han kan fremlægge kommunens overordnede strategi for hal/multihus
byggerier.
Det er også meget vigtigt at der lægges en plan for hvordan der bliver samlet penge ind ca. 1-1,5
mill og finde forskellige måder dette kan gøres på.
Det er også meget vigtigt at alle foreninger i Vester Nebel bliver involveret, da alle aktiviteter skal
lægges her og ikke flere forskellige steder.
Ad.5. Evt.
Næste møde d. 9/1 2013.

