
Referat af bestyrelsesmødet i fællesforeningen 

onsdag d. 23. oktober 2019 

 

 
Til stede: Nis, Britta, Eva, Pernille, Britt, Else Marie, Kim, Flemming og Marianna 

Afbud: Ingen 

 

 

 

 

1. Godkendelse af referat. 

 Referatet af 8. april blev godkendt. 

 

2.  Siden sidst. 

 Læseklubben er startet med ca. 10 medlemmer. 

 Madlavning for mænd er også godt i gang med 12 medlemmer. 

 Dilettant er lige startet op. 

 Fællesspisningen den 25. oktober er under forberedelse. Der er tilmeldt 24 voksne og 8 børn. 

 Britta har købt ekstra øl- og vandglas til forsamlingshuset, så der er til 120 personer. 

 

 

3.  Ansøgning om fondsmidler. 

Nis, Britta og Ingvard har haft møde med landdistriktskoordinator, Ann Caroline Hansen, om ønsker 

til landsbyen. Bl.a. Om vi kan få en landsbypedel til rengøring af køkkenet mm. Desuden kan man 

inden 1. januar søge forskellige fonde om støtte til forskellige ønsker, og det vil hun gerne hjælpe 

med. Derfor afholdes næste møde i fællesforeningen inden årets udgang. 

Der foresloges fx, at Britta får en pc til brug af booking af forsamlingshuset mm. Desuden blev 

boldbane, petanquebane, lys til dilettant, elastikker til TRX. 

 Nis sender en liste over de fonde, man kan søge tilskud hos. 

 

4.  Lokalrådet. 

Nis er indkaldt til møde 31. oktober vedr. planlægningen af cykelstien. Vi vil gerne have Mads Astrup 

Sørensen fra Vej & Park ud til en snak, men der skal først ske en afklaring i Sdr. Farup, hvilket vi ikke 

helt forstår. 

 

21. januar 2020 er der møde med drift og anlæg omkring oprensning af grøfter. 

 

Mht til vores mobilmast, så er der sat en site hunter til at kigge på, hvor masterne skal stå. 

Kommunen har afsat 2,2 mio. kr. til to master, men Telestyrelsen har pålagt teleudbyderne, at det er 

deres pligt at sørge for, at der er dækning over hele landet. Så lige nu står det stille… 

 

P-pladsen ved forsamlingshuset er ulovlig ud med offentlig vej ud fra en ny regel. Hvad vi gør ved det, 

ved vi endnu ikke. 

 

 



5.  Eventuelt.  

 Det store skilt ude ved Vadehavscentret, som gerne skulle ændres, er der ikke nyt om. 

 

 Foreningen har en erhvervsforsikring, som er udløbet. Denne tegnes for en ny 5 års periode. 

 

Andelskassen har en negativ rente på 0,75 på erhvervskonti, hvilket betyder, at vi betaler nogle 

hundrede kroner årlig for at have penge stående. 

 

Det vides ikke, hvornår muldtoilettet står færdigt. Men gerne snart. Så laver vi en lille ”fejring”. 

 

Næste møde 20. november kl. 19.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Marianna 


