Vester Nebel Lokalråd
Der er afholdt møde i .................. : Vester Nebel Lokalråd
Mødedato..................................... Torsdag d. 7. januar 2010
Mødested ..................................... Vester Nebel skole, Koldingvej 2
Referat udsendt den ................... : 12. januar 2010
Udsendt af ................................... : Marianne Hansen
Tilstede ........................................ : Ole Dall Jensen
...................................................... Keld Nielsen
...................................................... Steen Johansen
...................................................... Per Rasmussen
...................................................... Peter Jokumsen
...................................................... Ove Larsen
...................................................... Torben Jørgensen
...................................................... Marianne Hansen
Referent ....................................... Marianne Hansen
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelse
2. Økonomi
3. Hal/multihus
4. Hjemmeside
5. Tre-for Fjernvarme
6. Næste møde

Referat nr. 2

1. Konstituering af bestyrelsen er kommet til at se ud som følgende:
Formand: Ole Dall Jensen
Næst formand: Keld Nielsen
kasser: Torben Jørgensen
Sekretær.: Marianne Hansen
Ole melder ind til Kolding Kommune med navn på alle i bestyrelsen.
Der blev snakket om at synlighed og netværk omkring det nye byråd var vigtigt, således at vi ved hvem der er i de
forskellige afdelinger.

2. Økonomi
Der er oprettet en konto i Spar Nord. Dag´li Brugsen Vester Nebel sponsorerede alle drikkevare til den stiftende
generalforsamling, og overskuder herfra er sat ind på kontoen. Vi har også et beløb liggende hos Kolding Kommune på
kr. 1.300 som vi skal have sat ind på vores konto.

3. Hal/multihus
Der blev diskuteret omkring en hal i Vester Nebel og hvordan denne skal kunne opføres.
Det skal undersøges grundigt om det ikke skal være en selvejende institution således at der er mere handlefrihed i
driften.
Der skal også kigges på hvordan en hal/multihus kan arbejdes ind i andre områder end idræt således at skole,
børnehave, dagplejer, aftenskole, ældre, SFO, spejder o.a. kan være med til at fylde op på tiderne i sådan en hal.
Der skal stilles forskellige senarier op således at sådan en hal/multihus bliver udnyttet så meget som muligt.
Hvis hallen/multihuset skal bygges ved den nuværende skolen skal der undersøges omkring å beskyttelses linjen, og
hvor meget forberedelse der skal til for at gøre grunden bag skolen klar.
Når det bliver aktuelt skal der tilknyttes en arkitekt der kan se mulighederne i området, således at vi sikre at det bliver
åbent og indbydende at komme til og at udendørsarealerne også kommer til at være indbydende.
Det er en proces der tager tid og kommer til at koste penge, således at grundlaget bliver ordentligt gennemarbejdet
og dokumenteret. Der skal nedsættes et udvalg der får denne opgave, så der er ejerskab på dette, men der skal også
søges professionelt hjælp så det sikres at dette bliver gennemført. Det blev estimeret at det indledende arbejde vil
komme til at koste omkring 75.000 kr. Dette kunne evt. sponsoreres af foreninger eller virksomheder, og det ville også
være dem der kan sikre at arbejdet bliver gennemført 100%
Per har de indledende faser liggende hjemme i skuffen og fremsender dem, således at vi til næste gang kan være
forberedt, og kan fortsætte vores arbejde uden yderligere forsinkelser. Der er også forskellige fonde hvor der kan
søges om midler til et sådan arbejde bla. Landbyudviklingsfonden og Lokale-og anlægsfonden.
Som forberedelse til næste gang, skal vi have hørt lokalsamfundet om de støtter et sådant arbejde, og er villig til at gå
aktivt ind i dette.
Det blev besluttet at følgende skal kontaktes:
Forsamlingshuset (Keld)
skole (Keld)
børnehave (Steen/Anja)
Oasen (Ove)

Spejder, Idræt (Per)
Jørn (Ole)
HUSK at det er et Multihus.
For at sætte gang i processen kunne man starte op nu med aktiviteter på skolen med de unge mennesker allerede nu,
således at der er et godt grundlag og dokumentation for et Multihus.

4. Hjemmeside
Den officielle hjemmeside for Vester Nebel hedder www.nevling.dk og www.vesternebel.com . Sidstnævnte er linket
op imod www.nevling.dk. Der skal udarbejdes en ny opsætning, således at denne kommer til at være mere
indbydende. Der er kommet et forslag til en ny hjemmeside fra Arne Mogensen som er rigtig flot. Ole medtager denne
til næste møde således at vi kan vurdere denne. Arne Mogensen skal spørges om han kan være behjælpelig med
opsætning og vedligehold af en sådan side. Skulle dette ikke lykkes, har Henne Neve har også meldt at han gerne vil
medvirke til at få dette til at fungerer.
5. Tre-for Fjernvarme
Ole har haft kontakt med Tre-for omkring Fjernvarme. Det kunne være en opgave for Lokalrådet at tage denne opgave
og få informeret borger omkring dette. Der skal være 60% af Vester Nebels husstande som skal tilsluttes før det kan
lade sig gøre. Det blev besluttet at Ole tage kontakt med Tre-for omkring brochure og invitation til dette og får det sat
i gang.
6. Næste møde
Næste møde 23/2 2010 kl. 19:00 på skolen.

