
Referat fra 

generalforsamling i fællesforeningen for Sdr. Farup grande og V. Vedsted 

landsbyforening mandag d. 18/2 2019. Kl. 19.30. 

 

 

 

 

1. Valg af dirigent. 

Elly Hansen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, da det har 

stået i den gældende folder, som er blevet husstandsomdelt. 

 

1. Bestyrelsens beretning. 

Nis Peter berettede om følgende: 

• Der er i løbet af sidste år kommet nye skilte til at sætte ud til vejen, til reklame for 

arrangementerne i V. Vedsted og Sdr. Farup. 

• Der har været holdt vinterfest to gange i stedet for dilettant. Der har desværre været et 

sammenfald af arrangementer med bl.a. højskolen. Det prøver bestyrelsen af planlægge sig ud 

af næste gang, folderen skal laves. 

• Vi har fået en ny hjemmeside. 

• Der er kommet nyt asfalt. 

• Vi får en mobilmast i fremtiden. Sagen ligger pt hos juristerne. Og senere kommer den til 

lokalrådene. 

• Vi får også en cykelsti. Der kom spørgsmål om vi kommer med på råd omkring proceduren, og 

det forventes der. Esbjerg kommune er i gang med skitsetegningerne. 

Kjeld Andreasen kunne fortælle, at han har været i dialog med kommunen. 

  

 Formandens beretning blev herefter godkendt. 

 

2. Fremlæggelse af foreningens regnskab. 

Flemming gennemgik regnskabet for 2018. 

 

3. Fremlæggelse af foreningens budget, til orientering. 

Flemming sagde, at han ikke tænker, der kommer de store udskejelser i år i forhold til sidste år, så 

driften forventes at blive som i 2018. 

 

4. Indkomne forslag. 

Ingen. 

 

5. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne. 

Kontingentet fortsætter uændret med 1 kr. pr. medlem. 

 

 



6. Valg af bestyrelse. 

Som nye medlemmer kan nævnes, at Kim Jochumsen er blevet valgt ind i V. Vedsted landsbyråd og 

Pernille Mauritzen er valgt som formand for Sdr. Farup Grande. 

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Inger Fischer og Kathrine Kruse Andreasen blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt. 

Cykelstien blev nævnt igen. Esbjerg kommune har pointeret, at den bliver lavet til turister og ikke 

lokalbefolkningen. Dvs. den er mest tiltænkt Vadehavscentret/Unesco Verdensarv. 

 

Det er den billigste løsning, at føre den ind over Degnetoftevej og langs med skoven. Hvis den skal 

gennem Sdr. Farup, så vil det blive dyrere, da der så skal eksproprieres en del jord.  

 

Kjeld nævnte, at han har bedt Esbjerg kommune om, at vi kommer med i forhandlingerne. 

 

Birte Kjems fortalte, at kommunen giver skilte til ”Bålhytten/naturlegeplads/vandrestier” som 

placeres ved Vester Vedsted Vej/Degnetoftevej og ved Vester Vedsted Byvej/Degnetoftevej. 

 

Birthe havde desuden et ønske til Landsbyforeningen/fællesforeningen om et skilt til “RAF 

mindesten” som placeres ved Vester Vedsted Vej/Sprækvej, da kommune har sagt ”nej” til at ville 

bidrage med den. 

Britt efterlyser et skilt, hvorpå der står ”Handicapparkering” til forsamlingshuset. 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: Marianna 

 

 


