Vester Nebel Lokalråd
Bestyrelsesmøde

Referat 10

Der er afholdt Bestyrelsesmøde i .... : Vester Nebel Lokalråd
Mødedato ......................................... Mandag d.5. september 2011
Mødetid ............................................ Kl. 19:30 – 21:00
Mødested .........................................
Referat udsendt den ........................ :
Udsendt af ....................................... :
Tilstede ............................................ :

Vester Nebel Skole
24. oktober 2011
Ole Dall Jensen
Ole Dall, Per Rasmussen, Torben Jørgensen, Ove Larsen, Martin
Schnoor,
Fraværende ..................................... : Marianne Hansen, Mette Kristensen
Referent ............................................ Torben Jensen
Dagsorden:

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

Økonomi
Kontakter til erhvervssponsorer
Legepladsen til dagplejere.
Tilbud om ansøgning til Landsbyfonden
Status på Multihuset
Ungdomklub/lokale
Næste møde
Evt.

Ad.1. Økonomi ved Torben Jørgensen
Lokalrådets økonomi har pt. et overskud på DKK 103,23 og for at sikre den løbende aktivitet er det valgt at
sætte fokus på bidrag fra en erhverssponsorerne.

Ad.2. Kontakter til erhvervssponsorer
Da det ikke er mulig at nå alle potentielle erhverssponsorer er det valgt at fokusere på en række udvalgte.
Disse kontaktes af lokaludvalgets medlem efter følgende opdeling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El-hjørnet – Per
Klippestuen – Per
Leif Sørensen Tanktransport – Ole
Teccluster – Torben
Vester Nebel Ågard Tømre og snedker – Martin
Vester Nebel Autoservice – Martin
VVS Søberg – Ole
Guldbageren – Torben
Spar Nord – Ole
Estate – Ole
Dækbussen - Ole
A-Skrot – Marianne
Kontineo – Marianne

Ad.3. Legepladsen til dagplejere
Kontrakten ændres til løbende betaling og underskrives af formanden.
Sidste kontrol og udførsel af mangler skal tjekkes, således at legepladsen overtages nysynet og alle evt. fejl
skal være udbedret.

Ad.4. Tilbud om ansøgning til Landsbyfonden
Ole udarbejder et skriv som sendes rundt til de forskellige foreninger for at opfordre til at lave ansøgninger.
Udsendelsen sikres med hjælp fra Arne.
Ad.5. Status på Multihuset
Pt. arbejdes der på at lave en større spørgeskemaundersøgelse i hele området. Denne udarbejdes af
idrætsforeningen og skal danne grundlag for det videre arbejde.
Ad.6. Ungdomklub/lokale

Ungdomsskolen i Kolding ønsker at åbne ungdomsklub i Vester Nebel – der er etableret kontakt til
skolebestyrelsen om mulighederne og der påtænkes at ansætte 2 medarbejdere – et initiativ som roses af
lokalrådet. Martin følger udviklingen og sikre at aktiviteterne i hhv. Almind og Vester Nebel koordineres på
dette område.

Ad.7. Næste møde
Primo november – Ole indkalder.
Ad.8. Evt.
Sommerfesten i idrætsforeningen forventes at blive en temauge som kan involvere endnu flere – der
arbejdes på et nyt koncept.

