Referat fra bestyrelsesmødet i fællesforeningen d. 20. november 2019

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

1. Godkendelse af referat.
Referatet fra 23. oktober blev godkendt.
2. Siden sidst.
Landdistriktskoordinatoren skal have konkrete ønsker før hun kan hjælp os med at søge
fondsmidler. Dog er der sendt en ansøgning om at få en landsbypedel.
Næste ansøgningsrunde bliver foråret 2020.
Nis har haft kontakt til Vej og Park og det kan muligvis blive aktuelt med parkering på

græsplænen, men vi afventer lige afgørelsen på den sag, der kører i Jernved.
Hvis der skal anlægges en legeplads, skal der søges byggetilladelse, men man må gerne uden
tilladelse opsætte fodboldmål og lave en petanquebane.
Der er intet nyt om mobilmasten.
Hviding Sognearkiv mangler et lokale til 5 arbejdsstationer og nogle reoler fra 1. januar, da Egebæk
Gl. skole lukker.
Bestyrelsen blev enige om, at de kan få kostumerummet på 1. sal, hvis de kan bruge det.
Nis har kontaktet Esbjerg kommunes biblioteker, om de vil komme ud og undervise i nogle ITkurser. Han har ikke hørt noget endnu.
3. Forslag og ideer til aktiviteter i forsamlingshuset.
Kim sagde, at det er vigtigt, at vi sætter gang i en idéfase og dernæst finder en tovholder, for det,
der nu måtte komme af forslag.
Det skal dokumenteres, at der er et deltagerantal, før vi sætter noget i gang.
Omvendt skal man nogle gange have tilbuddet før man ved, om det bliver brugt (som fx en
petanquebane eller fodboldmål).
Vi skal have unge som gamle til at komme med idéer til, hvad forsamlingshuset yderligere kan
bruges til. Det vil evt. blive nævnt til fællesspisningen på fredag.
Marianna laver en meningsmåling på Facebook på floorball, petanque og TRX.
Britta har fået en forespørgsel om der må spilles floorball i gymnastiksalen. Det må der gerne.

Malene Gundesen vil gerne stå for TRX træning. Det vil koste 25.000 kr. incl. Instruktørundervisning
at få det sat i gang. Vi kan søge fonde til dette næste år.
Derudover forsøger vi at lave et samarbejde med Hviding IF, så de udbyder TRX men lejer
gymnastiksalen herude til formålet.
Pernille har opgaven.
Der mangler også et ordentligt musikanlæg/højtaleranlæg til salen. Det kan vi også søge fonde om
næste år.
Det blev betvivlet, om fx fodboldmål og legeplads ved forsamlingshuset vil blive brugt, hvis det blev
opsat, idet legepladsen ved bålhytten er ganske fin og der findes fodboldmål findes ved
Degnetoften.
Derimod var der forslag om et legerum/-hjørne til børn. Vi var rundt og kigge på muligheder.
Punktet vedr. hyggerum/-hjørne tages op på næste møde.
Nis hører Jytte Knudsen, fra Hviding Sognearkiv, hvilke aktiviteter der idag afholdes på Egebæk Gl.
skole. Måske nogle kunne flytte til forsamlingshuset.
4.

Lokalrådet.
Vi venter stadig på svar ang. telemasten
Cykelsti er i proces, og heller ikke noget nyt her.

5. Eventuelt
Der kommer fedtudskiller i rørene i køkkenet. Kommunen har godkendt projektet.
Der er ingen dato for, hvornår muldtoilettet ved bålhytten står færdigt.

Næste møde tirsdag 3. marts kl. 19

