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1. Generalforsamling d. 15. marts 2011
Der afholdes generalforsamling i Lokalrådet d. 15. marts 2011 i den lille sal i forsamlingshuset.
Først gennemgik Ole generalforsamlingen for Borgerforeningen der med Jørn som dirigent er
blevet afholdt til tide. Der er valgt 7 personer ind i bestyrelsen, hvoraf 2 var helt nye.
Det var en god oplevelse at deltage i generalforsamlingen, der består fint efter et omtumlet 2010.
Der er ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen til Lokalrådet.
De rettelser som vi har til vedtægterne skal ligges ud på vores hjemmeside, hvor det skal gøres
meget klart hvordan de var før, og hvad de skal rettes til.
Tage havde skrevet en tekst omkring kontaktpersonen til Kontaktforum. Der skal oprettes en ny § i
vores vedtægter således at der ikke er tvivl om hvem denne person skal være.
Der skal også oprettes en separat § omkring eksklusion.
Ole retter vedtægter til, og sender rundt til os alle.
Ole havde forespurgt Rita fra Kolding Kommune omkring hjælp til vedtægter, men der var ikke
noget at hente der.
Per mener at der på foreninger for Landsbysamfund ligger noget.
Ole ringer til Egtved Posten hvor der sidder en journalist der meget gerne hvil skrive om
lokalområdet. Hun skal skrive et lille indlæg hvor der står et lille notits omkring vores
generalforsamling.

2. Status på Multihuset v/Per
Per har afventet svar fra vores ansøgning i kontaktforum, hvor der var ansøgt 50.000 kr. til
udarbejdelse af plan for Multihuset.
Der var dog ikke bevilliget penge til dette projekt, men der var ydet 90.000 til et nyt gulv i
forsamlingshuset, og 50.000 til stier i lokalområdet.
Per vil tage dette videre til udvalget, og se hvad de så gør.
Det har været generalforsamling i ØSVN Idrætsforening, der har vedtaget en helt ny struktur. Det
blev vedtaget at bestyrelsen skal fungerer som et formands skab med 4 formænd og kasser.

Det nye formandskab består af:
Per Rasmussen
Gunner Bentzen
Henrik Fisker
Morten Lauritzen
Kasser er Erling Balle.
Der findes et referat fra mødet på www.osvn-if.dk/Referater
Der blev på generalforsamlingen også vedtaget at ansætte en forretningsfører til at udvikle
foreningen yderligere.
På generalforsamlingen blev der også snakket om muligheden for at Øster Starup Hallen i
fremtiden skulle overtage driften af restauranten i Vester Nebel fodboldklub, og et evt. nyt
Multihus i Vester Nebel.

3. Status på økonomien ved Torben
Det var ikke den store succes med at sende en mail rundt til alle virksomheder i Vester Nebel
omkring annoncering på vores hjemmeside.
Der var to firmaer der har sagt ja tak, og der er Brugsen og Kontineo. Torben sender faktura til
disse således at de kan få betalt.
Ole sender brevpapir til Torben, således at han kan sende faktura ud.
Det blev besluttet at tage en ny runde hos virksomhederne efter vores generalforsamling, hvor det
bliver fulgt op af en personlig kontakt.
4. Evt.
Tage snakkede om at Borgerforeningen gerne ville have nogle flere arrangementer, det kunne
feks. Være en mini Open air koncert i forbindelse med sportsfesten eller lignende. Per snakker
med baglandet omkring et evt. samarbejde, da dette ikke tidligere har været ønsket fra
idrætsforeningens side.
Det blev diskuteret om der skulle tages kontakt til kommunen omkring lokaler til et ungdomssted.
Evt. laden ved børnegården.

