Referat fra mødet i VVL tirsdag d. 19/4 kl. 18:30
Tilstede: Flemming, Sandra, Thorbjørn Britt, Charlotte og Christina. Fra lokalråd: Palle
Referent: Christina
1. Konstituering af bestyrelsen
Formand: Flemming
Næstformand: Sandra
Kasserer: Flemming
Sekretær: Christina
Marianna vil fortsat stå for hjemmesiden. Charlotte vil være med på sidelinjen.
2. Gennemgang og godkendelse af referat af seneste møde den 12. januar 2022
Godkendt
3. Økonomi v/kassereren
Flemming gennemgår økonomien. Der står pt. 50.000 kr. på kontoen
4. Opfølgning af afholdte aktiviteter/arrangementer siden sidst: generalforsamling og
grøfterensning
Positiv respons på indslagene fra SKÖN og Lolks til generalforsamlingen
Godt fremmøde til grøfterensning
5. Kommende aktiviteter/arrangementer: Skt. Hans ved diget
Fordeling af opgaver ift. Skt. Hans:
Bålet ved diget – Sandra snakker med Søren
Heksen – Britt vil spørge højskolen
Båltaler – Palle vil spørge Jens eller Franz – vil vende tilbage med dette
Bålet til spisning – Christina spørger Jeppe ift. optænding, Britt sørger for det
praktiske (indkøb af kul mm)
6. Forslag til fremtidige større projekter/arrangementer, hvortil vi evt. skal søge fonde
Flemming orienter om muligheder ift. at søge midler til større projekter
7. Forslag til fremtidige aktiviteter, vi kan afholde for egne midler

8. Eventuelt

9. Nyt fra Lokalrådet v/Palle Guldberg - se evt. vedhæftede PDF
Palle orienterer om at lokalrådet arbejder på følgende projekter;
En vej-bom i østbyen
Bedre markering af cykelstien i østbyen

Bedre belysning ved cykelstien i østbyen
Palle orienterer og opfordrer til at møde op til mødet med kommunen der finder sted i
Ribe d. 3. maj, hvor man kan komme i dialog med byrådsmedlemmerne (se desuden
vedhæftede pdf der er sendt ud med dagsorden d. 3. april)
Palle opfordrer og håber derudover at se et stort fremmøde i KAC når der skal snakkes
fremtidsplaner for fjernvarme i området. Mødet finder sted tirsdag d. 26. april kl. 19. i KAC.
10. Fastsættelse af dato for næste møde
16-08-2022 kl. 19. (inden møde i fællesforening)

