
Øster Vedsted Fællesråd 

 

 

Referat af repræsentantskabsmøde den 27. marts 2018 

 

1. Valg af ordstyrer. 
 
Anne Mette Andersen blev foreslået og valgt. Hun konstaterede at mødet var lovligt 
indvarslet. 

 
2. Valg af referent. 

 
Bjarne Schou Hansen blev foreslået og valgt. 

 
3. Fællesrådets beretning v. Niels Chr. Lausen. 

 
En whisky-smagning den 10. marts i Forsamlingshuset blev en succes – med 53 deltagere – 
og en fin stemning fra start til slut + et mindre overskud. 
 
Der blev også lavet aftale med landsby-pedellerne, om at de nogle gange i løbet af 
sommeren luger grus-gangene og efterfølgende river i Granly skov. 
Jørgen Pedersen slår græsset og Bjarne Schou Hansen plejer skoven og læ-bælterne. En god 
ordning. 
 
Der var også i 2017 en ”arbejdsdag” i Granly skov. Ca. 20 deltagere incl. børn og unge 
arbejdede lørdag den 10. juni fra ca. 9:30 til 12:30 med renhold og oprydning på legeplads – 
i skov og hegn og på stier. Gode timer, der blev afsluttet med smøre-brød i Madpakkehuset. 
 
Der blev endvidere afholdt Sct. Hans aften med bål i Granly skov, snobrødsbagning og salg 
af pølser, øl og vand. Båltalen blev holdt af byrådsmedlem Jacob Lohse. 
 
Der arbejdes også med opsætning af en INFO-skærm – i samarbejde med Forsamlingshuset 
– kunne blive på østsiden af Nøreng, hvor butikken lå engang. 
 
Endvidere bliver Hjemmesiden for Øster Vedsted opgraderet. 
 
Niels Chr. kom også ind på projektet ”Landskabsgang” og Erik Christiansen kunne berette, 
at man er langt fremme med arbejdet. En græsslåmaskine er indkøbt og entreprenøren starter 
med anlæggelse af ”gangen”, så snart vejret tillader det. 
Der skal opsættes et fugle-udkigstårn ved vestenden af den gamle åslynge.  



Endvidere arbejdes der på at opsætte en række ”poster”, hvor man kan scanne en kode, og så 
få en fortælling om netop dette sted med hensyn til historie, natur og dyreliv. 
Der forventes en egentlig indvielse af Landskabsgangen den 4. august 2018 – herom senere. 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
4. Regnskab og budget. 

 
Regnskab og budget blev gennemgået af Karin Jensen. 
Der kom forslag om, at hæve honoraret for ”bogholderiet”, da arbejdet udføres meget 
professionelt og effektivt. Der var en positiv indstilling til dette. 
Regnskab og budget blev godkendt. 
 

5. Valg til fællesrådet. 
 
På valg var: Benny Nielsen og Niels Chr. Lausen 
Begge blev genvalgt. 
 
Valg af revisor: Mona Andersen blev genvalgt. 
 

6. Indkomne forslag. 
 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 

7. Eventuelt. 
 
Poul Carstensen er blevet spurgt, om hjælp til eventuelle vedtægtsændringer, der skal 
tydeliggøre Fællesrådets funktioner og arbejdsområder. Har lovet at komme med forslag. 
 
Det blev også aftalt, at reklamere tydeligt og i god tid for Sct. Hans festen i Granly skov. 
 
Arbejdsdagen i Granly skov blev aftalt til lørdag den 26. maj 2018 fra kl. 9:00. Thorvald, 
Mikkel og Niels Chr. er tovholdere på projektet. 
 
Der blev også foreslået en Halloween-fest i Forsamlingshuset. Nogle er også i gang med at 
arbejde på at lave en gang MGP for børn på storskærm. 
 
Mikkel undersøger muligheden for at lave et arrangement med fodbold på storskærm i 
Forsamlingshuset (nogle af sommerens VM kampe). 
 
Der blev også spurgt til, om man kunne lave en aften i stil med whisky-smagningen – men 
f.eks. med GIN, der er blevet rigtig populært – især blandt yngre M/K  ! 



 
Endelig blev der fremsat ønske om Mobil-pay mulighed i forbindelse med kontingent 
betaling. Det er absolut en mulighed. 
 
Til sidst blev der spurgt om muligheden for at ”holde indvielse” af  Landskabsgang i 
forbindelse med By-festen. Måske er det for sent i forhold til allerede indgåede aftaler, men 
Erik ville tage det med i planlægningen. 
 
Efter en rigtig god og positiv debat, kunne Anne Mette sige tak for god ro og orden  og 
erklære mødet for slut. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
or ønsket om en god sommer 
 
Bjarne S. Hansen 


