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Dagsorden:

1. Status på Multihus v/ Per
2. Status på økonomi v/ Torben
3. Fordeling af kontakter til erhvervsvirksomhederne, hvem kan skaffe nogle penge til kassen
via erhvervs sponsor v/ alle.
4. Orientering fra KontaktForum v/Ole
5. Evt. herunder orientering om cykelsti til Almind v/Ole
6. Næste møde

Ad.1. Status på Multihus
Der er ikke sket meget i denne sammenhæng, da arbejdet med den nye bestyrelse og ansættelse
af en forretningsfører i ØSVN-IF tager meget tid.
Per har snakket med Bruno og Stig Holm, om at de to skal tager for at sikre at processen fortsætter
som hidtil. Martin vil meget gerne med i denne proces fra skolens side. Stig har ringet til I Hejls er
de i gang med at bygge et Multihus, og Stig har fået navnet på formanden fra Hejls således at vi
kan samle inspiration herfra.
Ad.2. Status på økonomien
Status på økonomien er at med betaling af ForeningsNyt og Ole Dall er vi på et nul i kapital.
Arne Mogensen er blevet betalt således at hans udgifter er dækket.
Spar Nord har indvilliget i at bidrage til Lokalrådet, men mangler stadigvæk at betale.
Ad.3. Fordeling af kontakter til erhvervsvirksomhederne, hvem kan skaffe nogle penge til kassen
via erhvervs sponsor
Det blev besluttet at vi hver især skal personligt kontakte 2-3 virksomheder/personer omkring en reklame
på vores hjemmeside.
Ole får mål af Arne til fremtidige annoncer.
MH sender erhverv liste ud til alle med kolonne til at krydse af.
Listen sendes tilbage til Ole der sikre at vi ikke kontakter de samme virksomheder.
Torben opretter et forslag til en aftale. Der skal være 4 punkter på denne seddel så folk kan se hvad vi har
opnået og arbejder med.
1. 50t til stier
2. 90t til gulv i forsamlingshuset
3. Arbejder aktivt på cykelsti til Alminde
4. Arbejder på et Multihus til Vester Nebel

Ad. 4. Orientering fra KontaktForum
Ole deltager i KontaktForum i Kolding. På det sidste KLF møde deltog mange af Koldings politiker, og de var
glade for at bevillingsarbejdet gået så godt. Vester Nebel fik ialt 140t jf. ovenstående.
Cykelsti til Alminde står øverst på listen. Almind Borgerforening bakker op. Henning Rasmussen bakker om
det. Den er blevet op prioriteret.
Ole sender billeder rundt til gruppen.
Kan vi gøre noget? Skolebest. Sender film og Ole arbejder på det. Budget seminar til september og de skal
igennem her.
Der skal udarbejdes løsningsforslag til stier omkring Dons som vi gerne vil have. Stien til Alminde er en ren
politisk beslutning.
Grøn landsby
LAK midler bliver kun givet hvis andre giver. Hvordan fungere Kolding i dette?Ole tager dette op i Kontakt

forum næste gang.
Der skal en artikel med i Foreningsnyt hver gang således at byen ved hvad der sker.
3 postomdeles i uge 33 med deadline mandag den 1. august
artiklen skal omhandle cykelstien til Alminde. Ole laver oplæg og sender til Per som sender rundt til alle.
Per sørger for at det kommer i.

Ad. 5. Evt. herunder orientering om cykelsti til Almind
I samarbejde med Skole bestyrelsen og Borgerforeningen arbejdes der hårdt på at få en cykelsti fra
Vester Nebel til Alminde med på den politiske dagsorden. Dette gøres med møder, videoer og avis
artikler, som skal gøre politikerne opmærksomme på problemet.
Ad. 6. Næste møde
I efteråret.

