
Referat fra generalforsamlingen i Landsbyforeningen  

Torsdag den 10. februar 2022. 
 

 

 

Mødet startede med et borgermøde, hvor Michelle fra SKÖN fortalte om deres ydelser og hvordan 

bunkeren var inddraget i klinikken.  

Derefter fortalte Jeppe fra Lolks Industrial Services ApS om hans virksomhed og produkter. 

 

 

1. Valg af dirigent. 

Andreas Andreasen blev valgt og takkede for det. Han fandt, at generalforsamling var lovligt 

indvarslet, da det både står på den husstandsomdelte folder og på Facebook. 

 

   

2. Formandens beretning. 

Flemming, som er formand, berettede om følgende: 

 

Landsbyforeningens aktiviteter i 2021: 

• Grøfterens blev afholdt  

• Sct. Hans blev afholdt 

• Juletræsfest blev aflyst pga corona. 

 

Betalende medlemmer er gennem de sidste 7 år steget fra 65 til 102 husstande (2015-2021), 

hvilket er tilfredsstillende og trenden må gerne fortsætte. 

 

 Fællesforeningens aktiviteter i 2021: 

 

• ”Hyg i æ hyt” arrangementet blev en succes med stort fremmøde. 

• Vælgermødet var ligeledes en succes med stort fremmøde. 

• Indretning af det gamle musiklokale til multirum til børn og unge i V. Vedsted og Sdr. Farup. 

Lokalarkivet har også deres base der. 

• Børnearrangement med fri leg, spisning udsmykning af det gamle musiklokale. 

• TRX træning v/ Malene Gundesen. Nu også som pop-up. Der kan max 12 personer på 

holdet. 

• Madlavning for mænd – 12 mænd var tilmeldt. 

• Fastelavnsfest aflyst pga. corona. 

 

Følg med i den husstandsomdelte folder eller på foreningens hjemmeside, hvor folderen ligger. 

Facebook har som regel også opslag om arrangementer. 

 

Kom gerne med forslag til idéer til arrangementer. 

 

 

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. 

Flemming Madsen modtager genvalg 

Britta Lolk Jensen og Marianna Ohrt Johansen modtager ikke genvalg 

I stedet blev valgt Sandra Petersen og Christina Lolk  

Charlotte Haahr Erichsen blev valgt som 1. supplean og Thorbjørn Madsen som 2. suppleant. 

 

 

7. Valg af revisorer. 

Henrik Gundesen og Inger Fischer blev genvalgt. 

 

8. Beretning fra lokalrådet og valg af lokalrådsformand. 

 

Det store skilt ved t-krydset ved Vadehavscentret er efter ca. 4 år endelig pillet ned.  

 

Cykelsti:  Arkæologerne er i gang. Cykelstien skal stå færdig i 2023. 

Ved Vadehavscentret kommer der en 2 minus 1 vej. 

 

Kommuneplanen: V. Vedsted by skal laves om fra lokalby til landsby. Det betyder, at i landsbyerne 

må man have større dyrehold og drive små virksomheder og udnytte egen grund til hvad man har 

lyst til. 

 

Lokalbyer ligger i byzoner. Dvs. her er der mulighed for større virksomheder og det er ikke tilladt at 

indrette boliger med større dyrehold. 

 

 Der bliver afholdt høringsmøde Vadehavscentret 28/3 kl. 19. 

 

Telemasten: Telia og Telenor er på. TDC siger, de pt ikke kan finde penge i deres budget til at 

komme på. 

 

Dialogmøde i Plan- og Byudviklingsudvalg. Der arbejdes på et at få et vejbump i østbyen. 

 

Lad eventuelle forslag til Lokalrådet gå gennem Landsbyforeningen. 

 

 

9. Eventuelt 

Forslag om udflugt i byen til bunkers, LOLK og andre virksomheder.  

  

Sti på fløjdiget der fører ud til diget. Lokalhistorisk arkiv er i gang med at søge fonde til projektet. 

Der var dog forskellige meninger om. Hvorvidt en cykelsti på fløjdiget var nødvendigt, nu der 

allerede er etableret en trampesti. 


