Referat den. 31.08.20 kl. 18:30
Sted: Irisvej 10
Deltagere:

Afbud:

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

Charlotte Ibsgaard
Hans Jørgen Mortensen

1. Gennemgang og godkendelse af sidste
referat
2. Siden sidst
3. Nyt fra URVO / Trafikudvalget

-

Referatet godkendt

-

Forslag til at benytte FB mere aktiv ift. interne beretninger

-

Janderup / Alslev broprojektet blev der snakket om da vi nu har fået Varde gruppen med
ombord på projektet. Det er nu vi skal stå sammen og vise at vi kan løfte i flok!
På tur med Varde Kommune og fik fortalt om vores ønsker ift. Trinbrættet mm.
Trafikudvalget - Siden sidst, hvad er planen for det farlige kryds på forumvej / Hjerting
Landevej.

-

4. Nyt fra stiudvalget
- Optimering af pæle mm.

Ingen afbud:

-

Vi aftaler møde med Allan omkring vandrestierne, der skal udskiftes pæle og males
samt evt. opsættes i stolpefødder.
Vi har en sund økonomi, der bruges en del ifm. med den nye legeplads.

5. Økonomi
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6. Information om møde med Varde Kommune

-

7. Legepladsen
- Multibane
- Tidsplan mm.
8. Kontingent opkrævning
9. Kommende projekter / Nye planer
10. Beretning Alslev Aftenskole

-

-

11. Evt.

-

Beretning om mødet med kommunen – det var et godt møde og vi fik meget med fra
mødet og vi er glade for det samarbejde vi har med dem.
Tidsplanen for legepladsen holder og er foran planen
Tilbuddet er indhentet på multibane
Opkrævningen er i gang og flyvers deles rundt i morgen d. 01.09 – kontingent drøftes
om det skal stige næste år.
Det nye program er gennemgået og det er rigtig flot program der er kommet fra
aftenskolen. Der er selvfølgeligt taget højde for corona i programmet og alt med
forbehold hvis der sker noget i denne forbindelse. Der kommer også nye tiltag til det
nye program for næste år.
Derudover arbejder vi på en integration af betalingssystem til deltager betaling ifm.
med indmelding til de aktiviteter der sker.
Der blev valgt en repræsentant til Skovudvalget (Thomas) som deltager på møderne
og er der dage Thomas ikke kan så deltager der en anden fra borgerforeningen.
Det er debatteret hvordan der skal findes nye medlemmer til Skov udvalget, og dette
skal gerne gøres i samråd med nuværende skov udvalg. Det er hensigten at nye valgte
til skovudvalget vælges efter behov når en fra udvalget meddeler at de ønsker at
udtræde udvalget.
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