
Referat fra generalforsamlingen i V. Vedsted landsbyforening 

torsdag den 6. februar 2020. 
 

 

 

 

1. Valg af dirigent. 

Niels Bjerg blev valgt og fandt, at generalforsamling var lovligt indvarslet. 

Marianna blev valgt som referent. 

   

2. Formandens beretning. 

Nis berettede om følgende: 

 

• Asfaltarbejdet gennem byen er afsluttet. 

• Der er lavet hastighedsregulerende tiltag med en byport med bump ved forsamlingshuset. 

• Der var været en fotovogn i byen. 

• Der skal gerne komme mere liv i forsamlingshuset – så kom gerne med tiltag til, hvad vi 

også kan bruge huset til. 

• Egebæk-Hvidings sognearkiv skal ind i en af vores lokaler i forsamlingshuset.  

• Privatlivspolitik for landsbyforeningen er der styr på. 

• Der arbejdes på at få et TRX-hold oprettet (gymnastik/fittness med elastikker). 

 

Der blev fremsat et ønske fra en deltager om, at det blev oplyst, hvilke arrangementer der have 

været og hvad der havde været godt og mindre godt. Det blev taget til efterretning til næste år. 

  

3. Regnskab. 

Flemming gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt. 

 

4. Kontingent. 

Kontingentet fastholdes til 60 kr. pr. husstand. 

 

5. Indkomne forslag. 

Ingen. 

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

Nis Peter Heinsen, Flemming Madsen og Marianna Ohrt Johansen var på valg og alle modtog 

genvalg. 

 

Suppleanterne, Britta Lolk Jensen (1. suppleant) og Kirsten Lund (2. suppleant) blev ligeledes 

genvalgt. 

 

7. Valg af revisorer. 

Henrik Bondesen og Inger Fischer blev genvalgt. 

  



 

8. Beretning fra lokalrådet og valg af lokalrådsformand. 

Nis fortalte, at kommunen har erkendt, at vi har behov for bedre kommunikation med omverdenen 

herude. Derfor får vi den føromtalte mobilmast. 

Esbjerg kommune har holdt møde med teleudbydere den 13. december. Herefter skal der ske en 

juridisk vurdering, og teleudbyderne skal vise dækningskort for området og til sidst skal de drøfte 

placeringen med lokalrådet. 

 

Der har været orienteringsmøde om cykelstien. Kommunen holder et møde med Kjeld Andreasen 

om forslag til placeringen gennem Sdr. Farup. 

Kommunen siger, cykelstien er ment til turisterne, ikke til lokalbefolkningen. 

 

Oversigtsforholdene er nogle steder i byen meget dårlig. Det vil kommune gøre noget ved. 

 

Der har været møde med kommunen ang. Krydset Mandøvej/Skoleallé/V. Vedsted Byvej. Der blev 

under mødet ønsket, at de også ville se på oversigtsforholdene fra Degnetoftevej/V. Vedsted Vej og 

Sprækvej/V. Vedsted Vej. 

 

Nis blev genvalgt som lokalrådsformand. 

 

 

9. Eventuelt 

Der blev spurgt til, om hjertestarten bliver kontrolleret, og det gør den. 

Forslaget om at få hjerteløbere tilknyttet byen blev også vendt og Kim ville gerne undersøge det. 

 

 

 

 

 

 


