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Dagsorden:
1. Indlæg fra Morten omkring Facebook på Nevling.dk
2. Indlæg om status på Multihal
3. Indlæg omkring Idrætspladsen
4. Indlæg omkring nyt postnummer
5. Indsamling til Multihallen
6. nevling.dk skal gøres mere synlig, men hvordan
7. KF Arbejdet og det store EDB projekt
8. Stier ved søerne og omkring Vester Nebel
9. Cykelsti til Alminde skole
10. Indlæg om planlagt om- og tilbygning af Vester Nebel Skole
11. Fjernvarme i Vester Nebel
12. Lokalrådets virke
13. Orientering fra kommunen ved Borgmester og By- og udviklingsdirektøren
14. Indlæg fra Borgerforeningen
15. Indlæg fra Menighedsrådet
16. Elkørholmparken v/ Thomas Bo
17. Evt. og spørgsmål

Ad.1. Indlæg omkring Facebook på Nevling.dk
Her i januar måned har vi oprettet en facebook siden ved navn : Vester Nebel Lokalråd.
på denne side vil vi orientere om de tiltag som lokalrådet arbejder med samt opdatere processen. i
modsætning til en hjemme side har i her mulighed for at gå ind og kommentere på indslagende.
Selvfølgelig skal det foregå i en ordentlig tone.
Vi har nu 69 medlemmer og håber selvfølgelig på at der vil komme mange flere. for at blive
medlem af gruppen skal man først om fremmest have en profil på facebook, derefter går man ind
på siden og ”syntes god om”. fremover vil man så automatisk få en besked på sin facebook side hvis
vi lægger noget nyt ind på siden.
Ad.2. Indlæg om Multihal
Bolden for etablering af en hal i Vester Nebel er nu kastet.
Den er kastet af en initiativgruppe, bestående af 5 personer her fra Vester Nebel.
Gruppen har fokus på den belastning der i dag er i ØSVNHallen, og som brænder for at få mere
”haltid/ halgulv”. – Derfor kontaktede de formandskabet i idrætsforeningen.
Eftersom en af Idrætsforeningens strategipunkter er:
1. I 2016 er der etableret en hal i V. Nebel i samarbejde med V. Nebel Skole
Var det oplagt fra idræts foreningens side, at gå ind i dette projekt.
Som en opstart til projektet, var vores gruppe på en lille inspirations tur. rundt i landet til 6
forskellige haller.
Denne gruppe bestod af repræsentanter fra idrætsforeningen, lokalrådet, Oasen, menighedsrådet,
skolen og borger fra byen.
Det var en fantastisk inspirerende tur med mange indtryk. - og efterfølgende har vi dannet en
styregruppe.
Styregruppen består af :
2 pers. fra Initiativgruppen
1 pers. fra Idrætsforeningen
1 pers. fra Menighedsrådet
1 pers. fra Lokalrådet
1 pers. fra Forsamlingshuset
1 pers. fra skole/børnehave

Det er styregruppens håb, at vi i byen kan etableres et sted, hvor alle foreninger kan have hjemme.
Det skal være et slags multihus, hvor ALLE skal kunne komme hele dagen - et hus hvor der kan være
arrangementer og aktiviteter for alle aldersgruppen.

Vi tror på at vi vil opnå en fantastisk synergieffekt, når alle foreninger samles under et tag, frem for
nu, hvor vi ligger forskelige steder og de færreste ved hvad de laver de andre foreninger.

Børnehaven, dagplejen og skolen skal have muligheder for at benytte halen i dagtimerne. - Og om
aftenen skal vi have en klub til de unge der i dag ikke har et samlingssted.
Men vi har også en drøm om at skabe plads til: Idrætshal, squashbaner, dansesal, gymnastiklokale,
billard, cafe, forsamlingshus, scenefaciliteter, musiklokale, menighedshus, ungdomsklub og meget
mere.
Vi skal lave et spændende og bæredygtig bygning, der vil kunne stå i mange år,
det skal bestemt også være, at nyskabende bygningen, fremstillet i bæredygtige materialer og
anvende alternative energikilder.
Når man bygger et nyt hus har man også mage drømme, men det er ikke altid at det færdige
resultat bliver som ens drøm, det samme gør sig gældende her.
Vi kender ikke det færdige resultat, men vi er ved at undersøge mulighederne.
som eksterne partnere har vi kontakt til lokal og anlægsfonden der er en fond som giver råd og
vejledning samt økonomisk tilskud til spændende projekter.
Vi har også kontakt til Kolding kommune som har gjort os opmærksom på at projekter til budget
2014 skal indleveres i april måned. – så vi er i fulde gang med at nærme os en beskrivelse af det
færdige resultat.
Øvrige foreninger eller andre, som kunne have en interesse heri, er meget velkommen til at
kontakte os.
En hal i Vester Nebel skal ses som et supplement til ØSVNHallen, . – ikke en konkurrent.
Ad.3. Indlæg omkring Idrætspladsen
På baggrund af en bruger undersøgelse bla. borgere og medlemmer af ØSVN idrætsforening er der
udarbejdet en strategis målsætning for de faciliteter der skal støttes i idrætsforningens regi:
Målsætningen for faciliteter er:
1. I løbet af 2013 er der etableret et udendørs aktivitetsområde ved Klubhuset i V. Nebel som
især appellerer til ungdommen
2. Inden april 2014 har vi åbnet motionscenter i ØSVN Hallen
3. I 2014 er der etableret et sammenhængende bånd af udendørs aktivitetssteder i hele
foreningens område.
4. I 2016 er der etableret en hal i V. Nebel i samarbejde med V. Nebel Skole
Denne undersøgelse danner grundlag for det arbejde som formandskabet i idrætsforeningen
prioriter i forhold til projekter og opgaver.

En af de ting medlemmerne og borgerne manglerede var at få etableret det længe ønskede
udeområde ved Klubhuset i Vester Nebel.
Selv om vi har vinteren og kulen har taget fat på Vester Nebel, så er der godt gang i udviklingen af
vores sportsplads, der er nogle ildsjæle der har påtaget sig et ansvar så drømmen kan blive til
virkelighed.
Gruppen har allerede stået for 2 arbejdsdage med mere end 30 frivillige hjælpere til begge dage.
dage hvor der blev fjernet træer og buskads så der kan gøres plads til de forskelige projekter.
Og som alle kan se har vi, fra Kolding kommune, fået en ny og bedre belysning på p-pladsen.
Derudover er der søgt landsbyfonden, som er en pulje under Kolding kommune. om midler til bord
og bænke, beplantning, samt belægning til parkeringspladsen.
Projektgruppen består af 3 ildsjæle Jimi, Tomas og Michael, der sammen med Morten og jeg fra
formandskabet i idrætsforeningen er tovholder i projektet, - men dertil skal siges at der er mange
flere som yder en stor indsats i dette projekt.
Jimi du har nu ordet, og vil fortælle om hvilke projekter der skal ligge på sportspladen.
Ad.4 Indlæg omkring nyt postnummer
Lokalrådet har stået bag en borgerundersøgelse, hvor vi har indsamlet underskrifter for og imod et
nyt postnummer i Vester Nebel.
•
•
•
•
•

Status inden i aften:
602 af 796 husstande har vi truffet hjemme
Heraf har 518 husstande svaret JA til nyt postnummer (86%)
72 husstande har svaret NEJ (12%)
12 husstande har svaret VED IKKE (2%)

I denne uge får borgmesteren overrakt listerne, og så vil Kolding Kommune sende anmodning
til Post Danmark – og så afventer vi alle…
Ad.5 Indsamling til Multihallen
Se Ad. 2.
Ad.6. nevling.dk skal gøres mere synlig, men hvordan
Der skal opfordres til at alle virksomheder i V.N. bruger siden samt at foreningerne gør det samme.

Ad.7. KF Arbejdet og det store EDB projekt
Der arbejdes fortsat i KF på at få penge til Vester Nebel til glæde for alle borgere. Der udrulles i
løbet af 2013 et EDB system der samler alle hjemmesider fra de forskellige byer, således at
informationer og arrangementer kan ses på tværs af alle byerne.

Ad.8. Stier ved søerne og omkring Vester Nebel
Der bliver etableret en ”trampebro” på steder hvor stierne står under vand således at det bliver
muligt at gå hele vejen rundt om Dons søerne.
Ad.9. Cykelsti til Alminde skole
Der arbejdes fortsat meget hårdt på at etablerer en cykel sti mellem de to skoler og det er begge
skoler der ønsker dette. Det er dog meget dyrt at etablerer denne sti, og så længe det kan betale
sig at transporterer eleverne i bus, bliver det nok holdt lidt hen, men der arbejdes på sagen.
Ad.10. Indlæg om planlagt om- og tilbygning af Vester Nebel Skole
Martin fra Skolebestyrelsen fremlagde en plan for de nye til/om bygninger på Vester Nebel skole.
Hvor det opføres et atrium v/ trappen i skolegården. Nye klasselokaler samt en overbygget gang
således at men kan komme fra indskolingen til mellem trinnet.
Ad.11. Fjernvarme i Vester Nebel
Der kommer ikke fjernvarme til Vester Nebel i denne omgang, da DONG forlanger 25t oven i
etableringen af fjernvarme, så dette bliver en for dyr proces for borgerne.
Ad.12. Lokalrådets virke
Gennemgang af hvordan lokalrådet er sammensat af repræsentanter fra de forskellige foreninger
samt 2 folkevalgte.
Ad.13. Orientering fra kommunen ved Borgmester og By- og udviklingsdirektøren
Jørn Pedersen og Thomas Bo deltager og orienterer om nyt fra kommunen.
Ad.14. Indlæg fra Borgerforeningen
Tage fremlægger hvad Borgerforeningen har i støbeskeen til året der kommer. Der er i øjeblikket
Præmie West , Banko, Juletræ samt fastelavnsfest i forsamlingshuset.
Nye ideer er meget velkommen, og der opfordres til at møde op til generalforsamlingen.
Ad.15. Indlæg fra Menighedsrådet
Der er kommet en ny præst til Vester Nebel, Marianne Dykær. Formand Dorthe fortalte også at bo
delingen fra Øster Starup endnu ikke var på plads, samt en ny Biskop tog meget tid i rådet.
Menighedsrådet samt præst har lejet Koldigvej 1, men dette er kun en midlertidig løsning
Ad.16. Elkærholmparken v/ Thomas Bo
I skrivende stund er der solgt 10 grunde i Elkærholmparken, hvilket er ret godt dag der i Kolding
Kommune i hele 2012 ”kun” er solgt 30 grunde i alt. Det viser at Vester Nebel er et attraktivt
område at bo i.

Ad.17. Evt. og spørgsmål

