Referat af ordinær generalforsamling d. 14/9 2010
Dato: 14. september 2010
Referat nr. 5
Dato og Tid: Tirsdag den 14. september 2010, kl. 19:30
Sted: Forsamlingshuset, Koldingvej 31, 6040 Egtved
Agenda:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Lokalrådets beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest 01.09.10)
5. Valg af borgervalgt bestyrelsesmedlem
(Ole Dall-Jensen modtager genvalg)
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad.1. Valg af Dirigent
Ole Dall Jensen informere om at der er blevet begået en fejl i tidspunktet for afholdelse
af generalforsamlingen, men alle deltager til generalforsamlingen accepterede dette.
Som dirigent (ordstyrer) foreslås Steen Johansen
Steen accepterede valget og konstaterede at indkaldelsestidspunktet var overholdt, på
trods af det sene tidspunkt.
Ad.2. Lokalrådets beretning
Beretning for året der er gået 15.09.09 – 14.09.10

Den stiftende generalforsamling blev gennemført den 15.09.09 og bestyrelsen
blev fundet
Borgervalgte:
For borgerne blev valgt Torben Jørgensen for en 2 årig periode og Ole Dall-Jensen for en
1 årig periode
De fødte medlemmer:
For idræt blev det Per Nedergaard Rasmussen
For skole mv. blev det Keld Nielsen
For erhverv blev det Marianne Hansen
For foreninger blev det Peter Jochumsen og Ove Larsen
Bestyrelsen blev konstitueret som følger:
Formand Ole Dall-Jensen
Næstformand Keld Nielsen
Kasserer Torben Jørgensen
Sekretær Marianne Hansen
Bestyrelsesmedlemmer Per Nedergaard Rasmussen, Peter Jochumsen, Ove Larsen
Grundet Keld’s udtræde af skolebestyrelsen er nyt medlem Martin Schnoor indtrådt i
lokalrådet.
Grundet Peter’s udtræde af Borgerforeningens bestyrelse, skal nyt medlem udpeges fra
foreningerne herunder Borgerforeningen, kan findes i den nye bestyrelse.
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder siden stiftelsen med referater, som vil blive
lagt ud på hjemmesiden.
Hjemmesiden:
WEB-master er Arne Mogensen har ydet en stor indsats med at få siden gjort moderne
og med nyt logo for byen. Den lokale Rød Glente. Vi arbejder på at få gjort hjemmesiden,
som vi har arvet fra Initiativgruppen, som et opslagsværk for byens borgere, så gode
ideer og forslag modtages.

Der er p.t. indlagt mange virksomheder, som borgerne kan finde, når de har brug for
hjælp mv. Disse annonceringer på siden skal være med til at give penge til driften af
Vester Nebel Lokalråd, så for at være på hjemmesiden betales en pris, er under
udarbejdelse.
Oplæg til via e-mail adresse at modtage nyheder via hjemmesiden og måske andre kan
bruge det?
Navneliste for bestyrelsen med e-mail adresser er oprettet på vores hjemmeside,
telefonnumre vil blive oprettet.
Vi har talt om en husstandsomdelt reklame for hjemmesiden til alle borgere.
Arne har oprettet mange Links.
En stor tak til Arne for den flotte indsats.

Bankforbindelse:
Der er oprettet en netbank konto i Spar Nord på Vejlevej, så pengestrømmen køres den
vej igennem, hvilket vor kasserer styrer.
Kontaktforum for Landsbysamfund:
Folkevalgt repræsentant til Kontaktforum for landsbysamfund, skal ifølge Kolding
Kommune ske via borgerne i Vester Nebel, en af dem valgt person.
D.d. har Karsten Barfoed denne post, som selvvalgt person, altså ikke borgervalgt.
Det er blevet lokalrådet bekendt, at der skulle være bevilliget 20.000,- til byporte, den
eneste der ved noget om dette er Karsten Barfoed.
Jeg har haft et møde med formanden for ældrerådet Ivan D. Johansen og orienteret ham
om Vester Nebel Lokalråd. Så seniorgruppen kan komme med ønsker og forslag til Ivan
eller lokalrådet.
Ændrinsforslag til byplanen:
Efter vores lille byplan blev fremlagt i kommunen, indstillede vi til en ændring af marken
øst for nuværende idrætsanlæg til udlægning af boldbaner, så en ny skole og idrætshal
kunne ligge på nuværende baner og derved bevaredes den grønne mark, endvidere et
fremtidigt boligområde mod søerne, mellem Baunehøj og Nørresø Alle. Dette er afslået.

Fjernvarme i Vester Nebel:
Fjernvarme til Vester Nebel var der sammen med TRE-FOR aftalt 2 aftenmøder i
forsamlingshuset, men i sidste øjeblik meddelte DONG at de ville forlange ca. 25.000,for at slippe kunder der var yngre end 20 år.
Problemet er forelagt MF’er Jørn Dohrmann og MF’er Eva Kjær Hansen,
EU kommissær Conni Hedegaard

TRE-FOR og lokalrådet arbejder i øjeblikket på at afholde 2 orienterende borgermøder i
Vester Nebel sidste uge i okt. 2010.
Der har også været holdt møde med Teknisk Forvaltning som for kommunen styrer de
energimæssige rammeplaner for hele kommunen.

Multihuset ved skolen:
I fortsættelse om hal planer i Vester Nebel i vores lille byplan, kan vi ikke forvente, at
kommunen bare lige betaler for en ny hal ved sportspladsen.
Der er nedsat et ad hoc udvalg under lokalrådet, hvor Per og Keld er vores
repræsentanter.
Opgaven lyder på at finde en løsning på Multihuset ved vores nuværende skole. Dette vil
indebære, at alle bliver inddraget, Idrætsklubben, alle foreninger, forsamlingshuset,
skolen, børnehave og ældregruppen m.fl., så økonomien kan nå sammen.
Fællesmøde i februar:
Vi har en ide om at kunne mødes med alle foreninger, erhverv, skole, idræt mv. til et
årligt fællesmøde forventelig i feb. 2011.
Således den 14.09.10
Ole Dall-Jensen

Ad.3. Forelæggelse af regnskab
På dette års regnskab er der et mindre underskud, og det skal tilstræbes at tingene skal
løbe rundt
Regnskabet er revideret uden kommentar af Steen Johansen og Olav Lange Hansen.
Der er givet et engangstilskud fra kommunen til dækning af udgifter i opstartsfasen.
Det er påtænkt at de erhvervsdrivende skal sikre kapital til Lokalrådet igennem
annoncering på www.nevling.dk således at der kommer et lille overskud.

Der er udarbejdet en plan for dette, som vil blive sat i værk i løbet af indeværende år.
Ad. 4. Behandling af indkomne forslag
(forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 01.09.10)
Der er indkommet 3 forslag til ændringer af vedtægterne, men da disse ikke var
udarbejdet korrekt, blev det foreslået at disse at fremlægges igen til den næste ordinære
generalforsamling. Der skal skrives hele forslaget og det det ønskes ændret til og hvorfor
det skal ændres.
Der blev spurgt om det er meningen at det er gruppen af foreningerne der skal udpege
en repræsentere til lokalrådet for den pågældende gruppe, og det er korrekt.
Grupperingen skal ligges ind på hjemmesiden.
Alle vedtægter skal gennembearbejdes inden næste generalforsamling da de er meget
uklare.
Ad. 5. Valg af borgervalgt bestyrelsesmedlem
(Ole Dall-Jensen modtager genvalg)
Ole Dall Jensen stiller op
Karsten Barfoed stiller op
Der skal vælges to stemmetæller
Tina Sørensen
Tage Friis

Der er 17 stemmeberettigede
Ole Dall Jensen 16 stemmer
Karsten Barfoed 1 stemmer
Blank 0
Stemmetæller bekræfter at dette er korrekt.
Ad. 6. Valg af suppleanter
Sidste år valgte vi Niels Larsen til Suppleant.
De på den ordinære generalforsamling valgtes suppleanter, skal kun være suppleanter til
de borgervalgte, da foreningerne selv vælger deres medlemmer.
Mette Kristensen
Erik Mortensen
De blev begge valgt.

Ad.7. Valg af revisor
Steen Johansen genvælges
Ad.8. Eventuelt

Der skal stå på dagsorden hvem der er på valg således at alle er klar over det.
Navne på ad-hoc udvalg og hvad de arbejder med skal på hjemmesiden således at de er
synlige.
Erik har sendt en mail til Ole Dall omkring fjernvarme om at priserne på olie og
fjernvarme bliver dyrere og der skal arbejdes videre på at få muligheden for fjernvarme,
da det er en god sag. Det skal dog formidles bedre, hvorfor der arbejdes på at få
fjernvarme, da stemningen i byen er lidt ”hvorfor skal vi snakke om det når vi har gas”
TRE-FOR udarbejder en invitation til 2 orienteringsmøder for alle borgere i Vester Nebel,
sidst i oktober i forsamlingshuset, denne vil blive husstands omdelt. Der skal gøres et
godt stykke benarbejde. (Det kunne eventuelt tages andre energiformer med til et sådan
møde.)
TRE-FOR vil komme med indlæg om fjernvarme og kombineret med solfangere mv.

