Referat fra møde i fællesforeningen den 30. september 2020

Tilstede: Pernille, Jan, Anne, Kim, Britta, Britt, Flemming og Marianna.
Palle Guldberg fra Lokalrådet deltog også.

1. Godkendelse af referat fra sidst.
Referatet blev godkendt.
2. Valg af referent og ordstyrer.
Marianna og Pernille blev valgt.
3. Dilettant
Næste års dilettant aflyses grundet covid 19. Tiden må vise, om vi i stedet kan afholde
fællesspisning eller andet denne dag.
Fællesspisningen den 23. oktober aflyses også.
4. Biblioteksspot.
Marianna laver en meningsmåling på Facebook, for at finde ud af, hvor mange der bruger det.
Britta og Marianna har indtil nu delt om at låse op/i hver torsdag. De tager et møde med
kommunen ang. automatisk dørlås.
Der blev foreslået, at man kunne være flere til at skiftes til at åbne/lukke eller man kunne få en
nøgleboks op udenfor.
Britta hører andre, om de være med i en åbne/lukke turnus, hvis kommunen ikke vil sætte en
automatisk lås i.
Vi skal overveje at lave et ”reklameskilt” ude ved vejen, da ældre ikke er på Facebook. Marianna
hører Esbjerg kommune, om de har nogle, vi kan bruge.
5. Fonde og indretning af ”det gamle musiklokale”
Vi har fået hhv 15.800 og 10.000 kr fra Nordeafonden og 25.800 fra Norlys vækstpulje.
TRX koster ca. 25.800 kr. som finansieres ved støtte fra Nordea Fonden på 15.800 kr. og 10.000 kr.
af midlerne fra Norlys Vækstpulje.
Musikanlægget til salen koster 27.500 kr. Det finansieres ved 10.000 kr. fra Nordea Fonden og de
resterende 15.800 kr. fra Norlys samt lidt egenfinansiering.
Indretning af det gamle musiklokale: Vi skal finde ud af, hvad vil vi gerne have og få det koordineret
med lokalarkivet. om, hvad vi hver især skal søge om. Jan, Kim og Flemming mødes med Anette fra
lokalarkivet.
6. Musikanlæg.
Kim tager kontakt til leverandøren ang. ønsket opsætning sidst i oktober.
Britta kontakter kommunen, om vi må hænge et skab op til anlægget.

7. TRX.
Alt er kommet hjem til det.
Det starter op mandag uge 43. Fra kl. 18-19 (50 år+) og kl. 19-20 (under 50). Prisen blev vedtaget til
250 kr. for 10 gange. Det kræver medlemskab af landsbyforeningen at være med.
Der kommer en artikel i ugeavisen.
Der er stadig penge til at kunne uddanne endnu en instruktør.
8. Evt.
Palle har haft møde med Økonomiudvalget, Esbjerg kommune.
Antennemasten er blevet bevilget. Hvad der videre, sker vides ikke.
Byport øst for byen: Pt. ingen penge til den, så Palle tager den med videre.
Søjle ved Vadehavscentret var ikke med på mødet. Palle tager også dette punkt med videre.
Der bliver kørt med for høj fart på V. Vedsted vej og der sker også ulykker. Palle vil nævne det for
kommunen ved næste møde.
Cykelsti bliver anlagt til foråret, hvor den oprindelig er planlagt. Forhandling er dog ikke på plads
med samtlige lodsejere endnu.
Oversigtsforholdene fra Mandøvej mod Skolealle/V. Vedsted byvej er ikke god.
Et spejl kunne være ønskeligt, så man kan se, om der kommer nogle fra nord/syd.
I sin tid blev hajtænderne flyttet længere ud på vejen, dog ikke langt nok. Det burde påpeges
overfor kommunen.
En stor trekant tegnet på vejen kunne evt. også hjælpe på, at folk er opmærksomme på, at der
kommer vigepligt.
9. Punkter til næste møde.
Ingen.
Næste møde 25/11-20 kl. 19.00. Mødested meldes ud senere.

