
Borgerforeningsmøde d.8.Januar 2019 
 

Deltagere: Hans Jørgen Mortensen, Rune Degn-Pedersen, Christina Brix, 
Michael Nielsen, Janni Krusborg, Hans Julius Jakobsen, Charlotte Ibsgaard, 

Thomas Fogtmann 
   

Afbud: Allan Bundesen, Betina Qvistgaard, Channe C. Nielsen 
 

1. Året 2018 
Har haft gang flere ting med succes. 
Umiddelbart er der fald i medlemmer, mobilepay er der kommet ca 
10.000 kr mindre. 
Fokus på byfesten i fremtiden, HJ Mortensen får samlet trådene til 
næste møde med byfest.  
 

2. Lys på cykelstien 
Michael har skrevet en mail til borgmesteren i Varde. Der kommer 
lys på cykelstierne. 500.000 kr er afsat til 2019 
 

3. Bosætningspotentiale 
2 gårde ude omkring Forumvej, på den anden side Hjerting Landevej 
er interesseret i at sælge grunde.  
Forskellige områder på ”Alslev” siden er i spil, men dette kræver en 
investor. HJ Jakobsen tager et møde med kommunen omkring de 
muligheder der er.  
  

4. Alslev Engpark 
Indvielse er blevet udsat fra sidste år, pga afbrændningsforbud.  
Skiltet er klar.  
Der kommer bænke op, blomster og træer. Der laves område hvor 
man kan ligge og slappe af.  
Evt. Sponsering af træer.  
 
 



5. Gave til Hallen 
Forslag; Fladskærm 
   

6.  Kontingent 
Desværre er der ikke kommet det ind, som der plejer.  
Janni og Christina deler foldere ud med reminder omkring 
opkrævning. 
Lave opslag til info skærm, som kører hele tiden omkring 
kontingent. (Christina laver udkast).  
 

7. Aftenskole 
Stor ros for aftenskolen.  
Finere madlavning for mænd, læreren har desværre haft lidt udfald.  
Tilskuddet vil blive frataget i fremtiden, såfremt der ”optrædes” 
med madlavning I f.eks. forsamlingshuset. (Der er kommet mail fra 
kommunen omkring dette)  

 
8. Evt.  

Slides til fladskærmene. Brev ud til erhvers drivende og foreninger 
med priser. Claus Ibsgaard sørger for at vedligeholde infoskærme.  
Michael laver skriv omkring priser på slides, og lign.  
Faste punkter til dagsorden fremover. 
Generalforsamling, der skal sættes en dato næste gang. Forslag 
d.4.marts.  
 
Næste Møde onsdag d.9.Januar kl.19 hos Rune.  
 

 


