Referat nr. 1

Referat fra Stiftende Generalforsamling for Lokalrådet i Vester Nebel
forsamlingshus 15. september 2009
Der er cirka 60 fremmødte til den stiftende generalforsamling for Vester Nebel
Lokalråd.
Gennemgang af dagsorden. (Få dagsorden af Ole og skriv den ind)
Ole beskriver historien bag ideen omkring lokalrådet. Det er opstået efter at
arbejdsgruppen har færdiggjort deres arbejde omkring udviklingsplanen, og
ønskede at det var en bredere gruppe der stod imod kommunen.
Derefter gennemgang af de forskellige grupper, der skal repræsentere
Lokalrådet.
(Skriv grupperne)
Der vælges repræsentanter fra de forskellige grupper til bestyrelsen. Således
sikre vi at alle i Vester Nebel by imod Kolding Kommune.
Der ud over skal der vælges 2 borgere som repræsenterer borgerne fra Vester
Nebel.
Økonomi: Lokalråd kan ikke fungere uden penge, men til at starte med skal
dette komme fra erhverv.
Henning Neve Larsen har sagt at www.vester-nebel.dk kan anvendes da han
ikke ønsker at have denne længere.
Der kan evt. ligges annoncer ind på denne hjemmeside, hvor pengene fra
dette går til lokalrådet.
Det er indtil videre frivillig kapital og erhverv der støtter dette.
Der blev forespurgt fra salen om Kolding Kommune gav tilskud til Lokal rådet.
Dette er ikke tilfældet, så vi må sørge for os selv.
Logo til Vester Nebel. Vi vil gerne opfordre borgere til at finde på et byvåben til
Vester Nebel.
Vedtægterne for lokalrådet blev fremlagt. I femtiden vil Vester Nebel i
kommunen komme til at høre sammen med Dons og Almind ind mod
kommunen og ikke længere med Jordrup som i dag.

Der kom spørgsmål omkring Udviklingsplanen om hvordan der bliver arbejdet
videre med denne.
Det vil blive lokalrådets opgave at følge op på denne, og sørge for at punkter
fra planen bliver videreudviklet.
Under pkt. 4. kan nogle af punkterne anvendes, men da det er en stiftende
generalforsamling og ikke en ordinær generalforsamling.
Forespørgsel fra salen:
Kan der være en formulering der hedder fast bopæl og fast arbejdssted.
Hvis det er en erhvervsdrivende kan denne evt. blive repræsenteret igennem
erhvervsklubben.
Forespørgsel fra salen:
Hvorfor skal bestyrelsen godkende nye medlemmer, det er bekymrende. Det
kunne evt. være en ændring der kunne genoptages. Dette skal slettes og
under §6 skal der skrives at Bestyrelsen kan ekskluderer medlemmer.
Forespørgsel fra salen:
Spejder flyttes op til fritidsliv, da dette ikke hører hjemme under Vuggestue,
børnehave og skole.
Der er oprettet en konto i Spar Bank Nord. Der skal vælges en revisor i aften
således at der er sikkerhed for de penge der kommer ind i Lokalrådet.
Forespørgsel fra salen:
Der kan ikke skrives at Lokalrådet hæfter personligt for evt. underskud, og der
menes fra salen at dette ikke kan skives. Det undersøges. Under § 7
Kan der tilføjes medmindre at der er foregået noget ulovligt.
Der bliver forespurgt i salen om der er nogle kunne tænke sig at stille op.
Niels Larsen
Ole Dall Jensen
Torben Jørgensen
Da der er flere der ønsker valg skal der en afstemning. Der skal skrives 2
navne på stemmesedlen.
Stemmetæller er følgende:
Trine og Trile.
Stemmerne blev som følgende
60 kunne stemme

59 stemte
118 stemmer
Ole fik 56 stemmer
Torben fik 37 stemmer
Niels fik 25 stemmer
Derefter går vi over til den stiftende generalforsamling.
Som dirigent vælges Niels Christian Shultz.
Marianne vælges til referent
De indkommende vedtægtsændringer gennemgås på første bestyrelsesmøde.
Og fremlægges på næste generalforsamling.
Der skal ligges et bilag ind i vedtægterne hvordan grupperne er inddelt, og
hvordan det skal fungerer.
Det har ikke været diskuteret i borgerforeningens bestyrelses om denne
ønsker at deltage, så dette er endnu ikke afklaret.
Efter afholdelses af den stiftende generalforsamling skal alle foreninger samles,
og der findes et medlem.
Hvornår forventes det at være på plads? Så snart at alle foreninger er blevet
hørt.
Niels vælges som suppleant.
Valg af 2 revisorer.
Steen Johansen og Olav Hansen vælges som revisor.

