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Deltagere: 

Hans J. Jacobsen - HJJ  

Søren Madsen – SKM  

Rune Degn Pedersen - RDP  

Thomas Fogtmann Sørensen - TFS  

Janni Krusborg - JK  

Bettina Qvistgaard Pedersen – BQP  

Michael Nielsen - MN 

Channe Nielsen - CH  

Allan Bundesen – AB 

Hans Jørgen Mortensen – HJM 

Afbud: 
 
 
 

Ingen afbud: 
 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sid-
ste møde. 

Referatet fra sidst blev godkendt  

2. Siden sidst. 2.1. Formanden har trukket sig (Søren Madsen) – hvilket betyder at der er blevet valgt en 
konstitueret formand i form af Hans Jørgen indtil de i februar er generalforsamling. Da 
Hans indtræder som formand bliver suppleant Allan Bundesen bestyrelsesmedlem.  

2.2. Der har afholdt et møde med et par politikere vedr. et standsningssted i Alslev, derfor 
blev der inviteret et par politikere og JV, det blev til en positiv artikel i JV efterfølgende. 
Forslaget blev modtaget positivt af politikerne i Varde Kommune da projektet kan gå 
hen og blive national og ikke kun regional hvilket gør chancerne for et standsningssted 
højere. Der arbejdes ihærdigt videre med forslaget således vi kan komme i mål!  

2.3. Et samarbejde mellem Janderup og Alslev skal gerne gøre en forbindelse over Varde Å 
mellem de to byer muligt, det betyder at man hurtigere vil kunne komme fra A-B og 
styrke turismen i begge byer. Der arbejdes på økonomisk støtte fra f.eks. EU således 
Varde Kommune ikke står med det hele selv.  

3. Nyt fra URVO 3.1         Varde Kommune har lovet at etablere flagstæng holdere flere steder i byen, her 
 afventer vi svar fra Varde Kommune på denne etablering samt evt. inkl. et par flagstænger.  
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3.2         Der blev diskuteret om der skulle holdes et debat møde med alle byrådskandidaterne 
for Varde Kommune  

4. Nyt fra Stiudvalget Intet nyt at berette om  

5. Naturlegepladsen 5.1        Der er blevet afholdt arbejdsweekend med stor succes på Merkurvej – der blev lavet lidt    
praktisk arbejde og ellers kom folk med gode ideer til ønsker til denne legeplads. Der arbejdes 
endnu med dette projekt for at byen kan få et rigtig godt samlingspunkt som supplement til  
Dinnesen Skovpark.  
 

6. Mobilepay 6.1        Mobile pay blev igen diskuteret og alle tilstedeværende har accepteret at underskrive 
med CPR nummer således vi kan få Mobile Pay til vores forening.  

7. Jul i Alslev 7.1        Der arbejdes på et tilsvarende arrangement som tidligere. Julefolder udarbejdes som tid-
ligere så vi kan få en dato ud til jul.  
7.2.       Der skal snarest holdes et møde vedr. Bingo i forbindelse med byen, der skal udsendes 
en julefolder som i de tidligere år.  

8. Møde d. 6. september med andre foreninger 
om aktiviteter i Alslev  

   Alslev Borgerforeningen deltager med 3-4 mand til det næste møde vedr. event gruppen og er 
villige til at give det en skalle for at byfesten bliver en realitet i 2018!  

9. Næste møde Hans jørgen – Tyttebærvej 3 – 19:00- 21:00  - 23 okt.  

10. Eventuelt By portaler blev drøftet igen – vi undersøger muligheden for nye portaler ift priser og plakater.  
Der blev snakket med AAB vedr. lejeboliger i Alslev, såfremt AAB vender tilbage forsættes dialo-
gen og gør de ikke må vi erkende at tiden ikke er inde til det i øjeblikket.  
 
  

For referat:  


