Referat den. 08.10.19 kl. 19:00
Sted: Janni 😊
Deltagere:
Hans J. Jacobsen - HJJ
Rune Degn Pedersen - RDP
Thomas Fogtmann Sørensen - TFS
Janni Krusborg - JK
Charlotte Ibsgaard – CI
Michael Nielsen - MN
Christian Brix - CB
Hans Jørgen Mortensen – HJM

1. Besøg om byggeplaner
2. Gennemgang og godkendelse af sidste referat
3. Siden sidst
4. Nyt fra URVO / Trafikudvalget
- Kort om broprojektet v. Hans Julius
- Borgermøde i URVO
- Chikaner på anemonevej el. andre steder
- Flere huller til flagstænger
- Karin Torp

5. Nyt fra stiudvalget
6. Økonomi
• Indestående
7. Alslev Engpark (kort)
• Indvielse
• Kastanjetræ

Afbud:

Ingen afbud:

Charlotte

•
•

Lukket punkt
Referatet godkendt

•

Vi gennemså filmen der var blevet lavet til projektet, som fortjener at blive belønnet. Vi afventer stadig
Varde Kommune om de ønsker at støtte til broprojektet, alternativt må vi finde midlerne selv.

•

Karin Torp var i Alslev, der var dog ikke tilmeldt særligt mange. Det var selvfølgeligt en skam der ikke var
flere der støttede op omkring projektet. Vi ser om der kunne være tilsvarende foredragsholdere som
kunne komme til Alslev og lave et lignende foredrag.

•

Der skal undersøges om det er muligt at vi chikaner opstillet på Anemonevej, vi kontakter Varde Kommune
for at høre hvad der evt. er af muligheder.

•

Der undersøges ligeledes for flere huller til flagstænger

•

Ikke noget at berette om

•
•

Intet at berette om

Alslev Engpark er snart ved at være færdig og det er et helt fantastisk stykke arbejde der bliver
lavet. Vi afventer de sidste småting der kommer op. Vi afventer pt. at konsulenten fra Varde
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9. Status på Alslev Byfest

•

10. Alslev aftenskole – it, koder mm.
Hvad skal vi?

•

kommunen der står for ”vild med vilje” kontakter os, for at kunne inddrage noget af arealerne til
det – bliver spændende at høre mere om.
Indvielse bliver i foråret hvor der kommer lidt gang i planterne, og så vi der blive sat et
kastanjetræ
Der bliver lavet invitation til indvielse når vi kommer så langt.
• Juletræstænding bliver d. 29.11.19 kl. 16:30 og afholdes i forsamlingshuset og vi skal finde
nogen der kan hjælpe med bl.a. kakao mm. 😉 Der bliver lavet et skriv rundt som
husstandsomdeles med aktiviteter mm. 1,8 og 15.12.19
• D. 24.12.19 kl. 10:15 ingen hest vi benytter i år igen traktor – gaverne afleveres samme dag
mellem 08:00 – 09:00– Gratis gløgg og æbleskiver (gratis) banner. (husk + navn og adresse)
Vi fik en briefing på status i byfesten – ganske fornuftigt overskud igen i år.
Der bliver oprettet et nyt cvr nummer til Alslev aftenskole da det andet er ophørt da det ikke er
blevet fornyet! CVR-nummeret erstatter det tidligere cvr nummer, og kommunen er informeret
om det. Vi undersøger med conventus og mobile pay mm. i forbindelse med aftenskolen.

11. Evt.
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