Referat af den. 17.04.18 kl. 18:30
Sted: Tulsmarksvej v- Hans

Deltagere:

Afbud:

Hans J. Jacobsen - HJJ
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

Channe
Allan
Bettina

1.

Velkommen ved den nye formand

2.

Bordet rundt – 2 min. per person

Ingen afbud:

Kontingent betaling blev vendt – stigende betaling i borgerforeningen.
Bruge af Facebook blev vendt, godt at folk bliver informeret om hvad der sker.
- Arbejdet skal være mere konkret fra tanke til handling når der arbejdes med nye projekter.
- By portaler blev besluttet, vi går videre med informationsskærme i Brugsen. MICN tager
fat i DNS service
- Hundeposer bliver fyldt op igen – OBS på fyldte skraldespande b.la. ved Dinnesens Skovpark.
- Skovparken skalhave nemmere adgang til at få udbetalt udlæg i forbindelse med deres
arbejde i Skovparken.
- Kontaktformular til alslev.dk til poser & skraldespande
- Bro over Varde å – vi er langt i processen og Pro Varde, Business Region Esbjerg er med
på banen og andre store spillere er med. Alslev Borgerforening kommer til at bidrage
med fuld støtte til denne opgave.
- Årets landsby, ansøgning indsendt
- Ansøgning vedr. lys på cykelstien fremsendes igen til Varde Kommunes økonomiudvalg
- Månedens skulder klap – vi har en kandidat udvalgt og en ansøgning vil blive indsendt.
- Udskiftning i udviklingsrådet, Hans overtager pladsen for Michael som bliver suppleant.
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3.

Koncept: Velkommen til nye tilflyttere

4.

Madordningen på Alslev Skole (vores holdning)

5.

Status på byportaler ?

6.

Status på julebelysning (kort)

7.

Status på Alslev Engpark (kort)

8.

Stivedligehold 2018

9.

Økonomi fra banko spil
-Møde udgifter
10. Førstehjælp, akut liste

11. Aftenskolen (kort)
12. Råstoffer vs. Byggegrunde

13. Evt.

Skt. Hans – vi har forslag til båltaler, vedkommende bliver kontaktet. Hans kontakter vedkommende
Velkomstambassadør promoveres mere fremadrettet
Borgerforeningen har debatteret situationen vedr. madordningen på Alslev skole og finder et yderst beklageligt at det ser ud til at ordningen lukker ved udgangen af indeværende skoleår.
Er diskuteret under punkt 2.
Er i gang, vi afventer pris og der vil blive taget stilling til om der søges midler ud fra prisen
eller Borgerforeningen selv tager investeringen.
Alslev Engpark afventer svar fra varde kommune om ekstra midler – der forventes var d
18.04
Hans ole havde fremsendt en oversigt over hvem der vedligeholder stierne i dag, Borgerforeningen er yderst taknemlig for denne indsats og en stor anerkendelse skal der lyde.
Hver forening skal have 2461 kr., det er udfaldet af banko afholdt i dec. 2017.
Mødeudgifter – vedtaget.
Henvendelse vedr. første hjælp, vi tager bolden og ser om vi kan få det afholdt i aftenskole regi således vi kan holde omkostningerne nede. Prisen ved deltagelse afhænger om
man er medlem el ej.
Rykkes til næste møde
Hans præsenterede råstofplanen for Alslev by, som er noget anderledes end den der blev fremlagt ved generalforsamlingen. Situationen er således at området fra grusgraven og helt frem til
OK tanken er klassificeret som råstofområde – Det betyder at der IKKE kan blive givet tilladelse
til nye byggegrunde. Eneste område som det vil være muligt at udbygge til vil være på den anden siden af Hjerting Landevej, dog er dette område også klassificeret som råstofområde men
her har regionen endnu ikke sat sig på området – vi vil forsøge at overbevise varde kommune
om at de skal sætte sig på området til kommende beboelse, da Alslevs udvidelse vil være fastsat
og forblive nogenlunde som i dag.
- Opfølgning med Varde Kommune ift. manglede svar vedr. vores ønsker – allerede d. 18
havde vi fået svar og der vil komme til at ske noget i fremtiden.
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-

Derudover har varde kommune (Plan & teknik) modtaget en ansøgning fra Alslev Borgerforening som omhandler et tilskud til Alslev Engpark på 50.000 kr – der forventes svar på
denne efter d. 18.04 efter mødet i Plan & Teknik.
Der arbejde med opgaver der vil gøre Borgerforeningen arbejde mere synligt i bybilledet

-

Næste møde er d. 4 juni kl. 19:00 hos Janni

For referat:
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