
Lokalrådsmøde 23-4-2019 

 

 

1. Gennemgang af sidste referat 

Referatet er gemmen gået og der var ikke yderlige kommentarer.  

Steffen har ønsket at der føjes til referatet at han fremover står for kontakten til 

Vejen kommune efter Henriks udtrædelse af lokalrådet. 

 

2. Beslutning ang. Bænke... Carsten 

Spejderne har spurgt efter borde bænke sættet ved martrialegården – lokalrådet er 

enige om at langtidsudlåne dem til spejderne og når/hvis de ikke bruges mere, skal 

vi have dem tilbage. 

 

3. Hvad med matrialegården... Steffen 

Beplantningen omkring matrialegården er spiselige bær og buske. Steffen laver et 

udkast til kommunen omkring plancher/skilte så man kan se hvad man spiser…. 

Af bærene !!. Steffen forhører sig omkring udskiftning af dørene og låsene.  

 

4. Har vi styr på årsmødet.. Alle 

Den .. 22-5-2019 … 19:30 

Indkaldelse: Carsten står for indkaldelse i avis, og medier 

Formandsberetningen: Carsten og Steffen. 

Økonomi gennemgang: Claus F 

Dagsorden: ifølge vedtægter 

Nye medlemmer: vi mangler to – Morten Dahl, vil gerne være med.   

 

5. Økonomi byfest... Carsten 

Følgetonnen fortsætter --- Alice rykker fortsat for regnskabet – der kom et … men 

det passer stadig ikke. Så vi rykker fortsat. 

 

6. Blaffe møde.... Carsten  

Nogle unge mennesker tager på blaffeferie og har spurgt efter overnatningsplads 

og toiletforhold. Lokalrådet betaler for rengøringen i forsamlingshuset. De 

overnatter på det gamle stadion.  

 

7. Udvidelse af kvisten.... Steffen 

Vera, Kvisten, har spurgt om vi vil være behjælpelige med udvidelse af kvisten. 

Der skal bruges  95.000 kr. Vi ringer til kommunen og finder hoved og hale til 

denne forespørgsels. Samt opfordre til at søge fonde. 

8. Byggegrunde og købmanden... Steffen?  

Indkørslen er rimelig sikker .. det forholder lidt anderledes med udkørsel 

Lokalrådet foreslår at byggegrundene findes i det nordlige gesten. Ved 

”lugtesøen” … der ikke lugter mere. Fordi ”det gamle stadion” kunne bruges til 

noget rekreativt.  

 

Der blev foreslået at der laves et nyhedsbrev – så alle ved hvordan tingene ligger 

 

9. Evt 

Signe … der mangler flagstangshul ved martrialegården. Lappes huller ved 

rundkørslen på gyvelvej. 

 

 Næste møde Man. d. 20. i forsamlingshuset 

 Årsmøde d. Ons d. 22 kl. 19:30 
 


