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Der er afholdt Bestyrelsesmøde i .... : Vester Nebel Lokalråd
Mødedato ......................................... Onsdag d.23.november 2011
Mødetid ............................................ Kl. 19:30 – 21:00
Mødested .........................................
Referat udsendt den ........................ :
Udsendt af ....................................... :
Tilstede ............................................ :

Vester Nebel Skole
24. november 2011
Marianne Hansen
Ole Dall, Per Rasmussen, Torben Jørgensen, Ove Larsen, Martin
Schnoor, Marianne Hansen, Henning Neve Larsen

Fraværende ..................................... :
Referent ............................................ Marianne Hansen

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Status på økonomien
Ansøgningskandidater til KF puljen
Legepladsaftalen med kommunen/dagplejerne
Status på Sponsorer?
Julebelysning i og gennem Vester Nebel med Borgerforeningen
Dato for afholdelse af generalforsamlingen i marts
Stier mellem Vester Nebel og Almind
Orientering om Multihuset/idrætsklubben mv.
Nyt møde?
Evt.

Ad.1. Status på økonomien
Vi holder økonomien på et pænt nul.
Ad.2. Ansøgningskandidater til KF puljen
Der har ikke været noget indtil nu.
Sidste frist 11/1 2012.
F.eks til:
Nyt køkken til forsamlingshuset, vinduer eller andet.
Ole tager kontakt til Addy
Evt. renovering af pladsen foran klubhuset med belysning eller belysning til multibane ved
klubhuset. Per tager kontakt til klubben m.fl.
Om KontaktForum
Beløbet fra 2011 på de 50.000,- bliver overført til 2012.
Der bliver årligt afsat 1.134 mill fra Kolding Kommune til 20 byer.
På den årlige rundtur med KontaktForum incl. politikerne, kom Kurt og holdt et indlæg
omkring stier i Vester Nebel omkring Dons søerne. Det blev besluttet at kommunen stiller
arbejdskræft til rådighed og de 50 t + moms fra vores pulje ligger vi i til materialer. Dette gør at
vi når rigtig langt med dette projekt.
Den anden side af Elkærholmvej mod syd mod Kolding, bliver ny boligudstykningen godkendt før
jul (49 stk). For at forbinde dette nye område med skolen via et sti system. Ellers er det
meningen, at Bakkedraget Syd og Nord skal være stiforbindelse over deres nuværende stier til
fortovet ved Koldingvej og derfra til skolen.
En fremtidig sti som er etableret vest om det tidligere dambrug og via broen ved åen indtil
skolens arealer er muligt at fuldende ved tilladelse hos lodsejeren at gå over deres bro til skolen
jorder.
Der er afholdt møde KLF og politikkerne. Der kommer ikke flere penge i den nuværende pulje til
de 20 landsbyer, men større projekter kan overgå til kommunen således at de kan realiseres.
Forhandlinger med Landsbyernes Hus omkring edb system mellem de forskellige byer og
kommunen, således at al kommunikation kommer til at foregå over dette. Dette er vedtaget, at
det igangsættes i foråret 2012.
Ad.3. Legepladsaftalen med kommunen/dagplejerne
Legepladsen bliver sikkerhedsgodkendt inden den overdrages til Lokalrådet. Kommunen har
påtaget sig at sikkerhedskontrollen bliver gennemført årligt, således at dette sikres uden at
Lokalrådet skal involveres.
Ad.4. Status på Sponsorer?
Følgende virksomheder har meldt sig som sponsorer til Lokalrådet:
 Ole Dall-Jensen
 Guldbageren Vester Nebel







Tec Cluster
Kontineo
Vester Nevel Autoservice v/ Ruben
Spar nord
Dækbussen

Ad.5. Julebelysning i og gennem Vester Nebel med Borgerforeningen
Kan der også søges penge til dette igennem KF, skal der gøres noget sammen med
borgerforeningen. Henning snakker med Borgerforeningen omkring dette.
Severins plads holdes af brugsen. Ved kirken er der blevet ryddet op men pladsen er stadigvæk
kedelig.
Kan vi komme med under pedel ordningen i Kolding der kan holde disse, eller har vi en senior
ordning til dette.
Ad.6. Dato for afholdelse af generalforsamlingen i marts
Generalforsamlingen afholdes d. 20. marts. Ole kontakter forsamlingshuset, og får datoen med i
det næste nummer af Forenings nyt.
Ole er på valg.
Ad.7. Stier mellem Vester Nebel og Almind
Der er oprettet et ”Sti udvalg” hvor repræsentanter fra Vester Nebel, Alminde og Viuf deltager
sammen med Kommunen.
VN har brug for en cykelsti og der er fremlagt et forslag til politikkerne. Dette cykelsti projekt
kommer til at ligger ud over KF puljen og er nu på den politiske dagsorden. Repræsentanter fra
Vester Nebel er Formand for skolebestyrelsen, N.C. Schultz og Ole Dall-Jensen fra Lokalrådet.
Ad.8. Orientering om Multihuset/idrætsklubben mv.
Borgerundersøgelse er nu færdig og 374 personer har besvaret.
Der er stor tilslutning til nye idrætsfaciliteter
Martin forklarede at bevillingen til udvidelsen af Vester Nebel skole først kommer når der er
blevet solgt for 80 mill. Kr. grunde i Kolding kommune, så får vi de 10 mill. der er ansøgt om.
Status er at udvalget arbejder videre, men der er ikke sket noget indtil nu. Skolen er helt central
for vores by, så den skal støttes 100%, også for at sikre udviklingen videre inden den bliver så
slidt at det ikke længere kan betale sig at vedligeholde den og derfor at bliver lukningstruet
Ad.9. Nyt møde ?
Næste møde onsdag d. 22/2 2012 kl 19:30 på skolen
Ad.10. Evt.
Borgerforeningen vil prøve at arrangere et hjertestarter kursus således at der er personer i byen
der har erfaring i dette.
Status på ungdomsklub. Der er en fantastisk klub i Alminde. Den er der 2 dage om ugen. Dette
kunne evt. fordeles på 1 dag her og en dag i i Alminde. Martin undersøger.

