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Vester Nebel Skole
12. marts 2012
Marianne Hansen
Ole Dall, Per Rasmussen, Torben Jørgensen, Finn Andersen, Martin
Schnoor, Marianne Hansen, Henning Neve Larsen
Fraværende ..................................... : Martin Schnoor
Referent ............................................ Marianne Hansen
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Økonomi ved Torben
Generalforsamlingen den 20.03.12, herunder valg af repræsentant til KontaktForum
Sponsor
Kontaktforum penge til Vester Nebel og nyt fælles EDB-projekt
Nye tiltag ?
Hjemmesiden – noget til denne ?
Evt.

Ad.1. Økonomi ved Torben
Økonomien ser fornuftig ud. Der blev udleveret regnskaber til bestyrelsen forud for
Generalforsamlingen.
Ad.2. Generalforsamlingen den 20.03.12 kl. 19:30, herunder valg af repræsentant til
KontaktForum
Generalforsamlingen afholdes i den lille sal i forsamlingshuset.
Marianne spøger Olav om han vil fortsætte som revisor og om han vil være dirigent.
Ole Dall er på valg, og vil gerne fortsætte både i lokalrådet og i kontaktforum.
Arne Mogensen er suppleant. Ole undersøger om han vil fortsætte.
Torben tager kontakt til Tage om han vil fortsætte som Revisor inden generalforsamlingen.

Ad.3. Sponsor
Der er på nuværende tidspunkt 5 sponsore
• Kontineo A/S
• Ole Dall
• Dækmanden
• Brugsen
• Spar Nord
• Symbiosa
Torben sender fakturaer ud til disse, der derefter skal have plads på vores hjemmeside.
Ad.4. Kontaktforum penge til Vester Nebel og nyt fælles EDB-projekt
Der er bevilget følgende til Vester Nebel fra Kontaktforum i år.
Til klubhuset på Baunehøj er der bevilget 35.000 til forbedringer rundt om huset. Der i den
forbindelse ydet et ekstra tilskud på yderligere 10.000 kr til en arkitekt, således at der
udarbejdes en helhedsplan for hele området omkring klubhuset og Oasen.
Arkitekten skal have en kontaktperson i ØSVN og Per finder denne person. Finn Andersen fra
Oasen deltager også, således at de også kommer med på råd.
Forsamlingshuset har fået 45.000 kr. til nye vinduer ud mod Koldingvej.
De 50.000 kr. som vi modtog sidste år til stier omkring Dons søerne, er overført til 2012. Dette
arbejde startes på i løbet af foråret, hvor kommunen stiller arbejdskræft til rådighed.
Alle vej projekter er trukket ud af denne puljer og er kommet med i budget forhandlingerne i
kommunen således at pengene kommer der fra.
Et nyt EDB med kontakt forum som hovedbasen er godkendt, således at kommunen og
landsbyerne, og politikerne hænger sammen i et system, samt nyheder og aktiviteter fra de
andre byer er synlige for alle.
De 95.000 kr. for dette system er godkendt af kommunen.

Der har været afholdt fællesmøde omkring Skolesti til Alminde med Ole og Niels Christian og
Alminde skole og det er ved at komme op i de politiske system, således at der kommer fokus på
dette, og vi håber at det kommer med til næste budget forhandlinger 2012.
Den nye byport der tidligere er bevilget penge til ved udkørsel mod Kolding, kommer i løbet at
2012, således at alle landsbyer i Kolding Kommune har den samme byport.

Ad.5. Nye tiltag ?
Borgerforeningen arbejder på om der kan støbes noget således at juletræet ikke vælter, som det
skete sidste december md.
Der er kommet mange positive tilbagemeldinger omkring flytning af juletræ tænding til Brugsen.
Måske skulle tændingen moderniseres lidt, således at den bliver lidt mere nymodens, og trækker
flere folk til. Henning snakker med Borgerforeningen omkring dette. Evt. Aage juhler på
Sparkærvej med hans hestevogn, således at julemanden kommer på den. Jørgen Pedersen har
en ny julemandsdragt der kan bruges.
Der er ikke kommet mere ud af det ang. julebelysningen, det var også blot en ide.
Ole kontakter tre-for omkring optimering af gadebelysning, for at se om det kan optimeres,
således at Koldingvej ikke forekommer så mørk.

Ad.6. Hjemmesiden – noget til denne ?
Der er i denne omgang ikke noget til denne.
Ad.7. Evt.
ØSVN afholder sportsfest d. 14 til 17 juni, hvor der i år forsøges med tivoli.
Dette kommer om torsdagen.
Kæmpe telt til sommerfest med ’80 tema lørdag, hvor der allerede er over 500 tilmeldte.
Der afholdes Banko torsdag og det årlige klassiske Cykelløb lørdag hvor der cykles penge ind til
foreningens unge mennesker.
ØSVN afholdte et borgermødesom afslutning på deres undersøgelser omkring klubbens ønsker til
fremtidn. Der var godt 30 fremmøde med mange nye ansigter.
Det gav et godt billede og godt materiale til en plan for de næste 3-5 år.
Der var enighed om at der skal bedre sportsfaciliteter til Vester Nebel, og dette arbejdes der på.
Det er selvfølgelig stadigvæk en meget lang process med meget snak og kommunen skal også
involveres.
Første skridt på fremtidens vej bliver at bygge et motionscenter ved ØSVN hallen som skal ligge i
den gamle restaurant og der bygges et nyt cafeteria ved siden af.
Der skal arbejdes hårdt på at fastholde skolen i VN, og dette kan et multihus hjælpe på.
Ove Larsen er udtrådt at Lokalrådet, og Finn Andersen erstatter Ove i stedet for. Tak til Ove for
et godt samarbejde.
Mail adresse til Finn: marthaogfinnandersen@profibermail.dk

