Referat for mødet torsdag den 2. sept. 2010
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4

Vester Nebel Lokalråd
Der afholdes møde i …………….: Vester Nebel Lokalråd
Mødedato………………………...: Torsdag den 2. september 2010
Start………………………………: 19:00
Slut………………………………..: 21:25
Mødested…………………………: Skolen, Koldingvej 2
Referat udsendt den……………..: ????
Udsendt af ……………………….: Marianne Hansen
Til stede…………………………..: Ole Dall-Jensen
Keld Nielsen
Per Rasmussen
Torben Jørgensen
Peter Jochumsen
Ove Larsen
Marianne Hansen
Fraværende………………………..: Martin Schnoor, med afbud
Dagsorden:
1. Multihal udvalgets tilbagemeldning
2. Netbanks status
3. Generalforsamlingen den 14.09.10
4. Annoncepriser på Nevling.dk
5. Borgerforeningens fremtid ?
6. Af- og tilgang af bestyrelsesmedlemmer
7. Repræsentant til Kontaktforrum for Landsbysamfund
8. Afholdelse af Jule- og fastelavnsarrangement ?
9. Ny telefon- og mailliste på bestyrelsesmedlemmer
10. Evt.
1. Multihal
Keld fortalte at der har været afholdt et orienterende møde, hvor ad hoc. udvalget har/vil
inddraget 12 personer som vil være med til at gøre en indsats. Alle kontakter holdes i gang.
Der arbejdes med placering enten ved skolen eller idrætspladsen.
Så skal det lykkes, kræver det at alle foreninger, forsamlingshuset, erhverv, skole, borgerne
bakker op om projektet
Multihuset skal omfatte de mange forhold: brugere, økonomi, stedet, kommunen, fonde mv., så
det er en tung opgave, hvis ikke personen med en pose penge lige kom forbi ?
2. Netbank
Torben fortalte at netbank nu skulle være kørende

3. Generalfrosamlingen den 14.09.10
Det må erkendes, at ingen af os har været opmærksom på, at generalforsamlingen skal holdes
i marts i året iht. § 4 i vedtægterne, dybt beklageligt, men vi forventer generalforsamlingen vil
godkende, at generalforsamlingen kan gennemføres iht. til § 4.
Som dirigent vil vi foreslå Ivan eller Steen.
Beretningen fremlægges af Ole, regnskabet af Torben
Der skal kun være valgt af et borgerligt medlem, såfremt foreninger mv. ikke fremsætter nye
ønskede medlemmer til bestyrelsen.
CVR nummer bør oprettes snarest.
4. Annoncering
Ole fremlagde forslag til annoncering på hjemmesiden skulle koste, så økonomien i lokalrådet
blev betalt af denne vej.
Der blev vedtaget i første omgang at udfærdige i samråd med Arne, at der blev 2
Annoncestørrelser og prisen blev for en stor kr. 1.000,- og en lille på kr. 500,-.
Se de nuværende som Arne har indlagt til orientering, rigtigt godt, ikke mindre end 30 stk, vi kan
hver især skaffe annoncører i fremtiden, det tager vi løbende op
5. Borgerforeningen i fremtiden ?
Grundet kommende generalforsamling den 07.09.10 i Borgerforeningen, er der lagt op til
bestående eller nedlæggelse.
Peter orienterede os om, at det kun er Karsten tilbage som bestyrelsesmedlem, hvis ikke andet
sker.
Per mener at der kan findes andre personer som vil tage over hvis den nedlægges, en ”Ny
Borgerforening” kan oprettes ved indkaldelse til en ny stiftende Generalforsamling, eller de
nuværende aktiviteter overdraget til andre foreninger eller ad hoc udvalg.
Vi afventer og ser hvad der sker.
6. Nye medlemmer.
Keld meldte ud, at han efter vedtægterne måtte trække sig, tak til Keld for en god indsats, Keld
fortsætter i ad hoc udvalget for Multihuset.
Nyt medlem er Martin Schnoor, vi byder Martin velkommen næste gang pga. arbejdsopgave i
Landbruget.
Peter meddelte at han udtrådte af Borgerforeningen og nyt medlem skal findes, som Peters
afløser, tak til Peter for en god indsats i startfacen.
7. Medlem af Kontaktforum.
Lokalrådet påberåber sig at være repræsenteret i Kontaktforrum for Landsbyer.
Karsten har valgt sig selv, kommunen siger det skal ske ved et evt. valg af byens repræsentant,
ingen kunne huske det var sket. Også her ser vi hvad der sker den 7.9.10
8. Jule- og Fastelavnsarrangement for børn
Ole havde talt med Brugsen, bestyrer Kenneth, som godt ville være med til afholdelse af disse,
hvis Borgerforeningen stoppede.
9. Navne-, mail- og telefonliste på hjemmesiden
Dette har Arne lagt på hjemmesiden, dog mangler telefonnumre og rettelser vil snarest ske.

10. Evt.
Der blev orienteret lidt om skolens fremtid, invisteringer, muligheder.
Skolevej til Alminde er elendig, skolebestyrelsen og forældre fremkommer med kritik til
kommunen. Lokalrådet holder tilbage i første omgang.

