
Øster Vedsted Fællesråd 

 

 

Referat af repræsentantskabsmøde den 19. marts 2019 

 

1. Valg af ordstyrer. 
 

Poul Carstensen blev foreslået og valgt. Han 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 af årets større begivenheder blev indvielsen af LANDSKABSGANGEN den 1. sept. 

2018. En festlig dag i flot vejr – med travetur til Æ Quernsten – dog blev gangbesværede 

m.fl. tilbudt turen i HESTEVOGN. Taler ved STENEN + let forplejning –  og en god 

orientering om hele forløbet. Derefter retur til GRANLY SKOV – med yderligere taler og 

”rundvisning” i skoven – overvåget af bl.a. 3 flotte traner – kredsende over gæsterne – flot 

syn ! 

Hele arrangementet blev afsluttet med smørrebrød, øl og vand i Byfest-teltet. En rigtig fin 

dag ! I forbindelse med GANGEN er der opsat fugletårn + 2 sheltere, og der vil også blive 

ordnede toiletforhold  ! 

 

INFO-standeren over for Forsamlingshuset vil blive opdateret, således at der bliver lidt 

længere læsetid omkring de forskellige billeder.  

 

Endelig blev de – til tider – ”våde” udfordringer på de laveste dele af Landskabsgangen 

omtalt, og den ridende del af gæsterne, har efterladt dybe spor og aftryk – til gene for den 

gående / løbende del af besøgende på den flotte og afvekslende rute. Problemet er nok mest 

en del af naturens luner – skiftende vandstande hen over året ! 

 

Omtalt blev også en mulig Fart-kontrol på Øster Vedsted Vej, i form af info-standere med 

hastighed + nogle politikontroller i løbet af året, da der ofte køres alt for stærkt, særligt af 

dem, der kommer vest fra. 

 

Der arbejdes også på at få lavet specielle byporte, der ”inviterer” inden for i vores dejlige 

by, evt. forslag modtages med taknemmelighed ! 

 



Der blev ikke afholdt Sct. Hans Bål m.m. i 2018 på grund af ekstrem tørke, men vi regner 

med at være klar i 2019. – TALEREN har givet tilsagn. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Regnskab og budget. 

 
Regnskab og budget blev gennemgået af Karin Jensen. 

Regnskabet viser et ”pænt” underskud, men det skyldes, at der stadig mangler indbetaling 

fra FONDE vedrørende Landskabsgang-projektet. Men det løser sig formentlig i løbet af 

foråret 2019. 

Stigende gebyr-krav fra BANKEN gør det relevant at undersøge markedet nærmere for evt. 

bedre tilbud.  

Regnskab og budget blev godkendt. 

 

5. Valg til fællesrådet. 
 

På valg var: Henry Meyer og Bjarne Schou Hansen. 

Begge ønskede at træde ud af Fællesrådet. 

Herefter består RÅDET af: 

     Niels-Chr. Lausen 

     Mikkel Nielsen 

     Benny Nielsen 

     Benny Rasmussen 

 

Formanden takkede Henry og Bjarne for deres arbejde. 

 

Valget blev godkendt. 

 

6. Valg af revisor. 
 

Mona Andersen blev genvalgt. 

 

7. Indkomne forslag. Reviderede vedtægter. 
 

Der var indkommet forslag til at revidere / forenkle de gamle vedtægter. Poul Carstensen 

havde ”set lidt på det”, og  medbragte et sæt nye, der i en mere forenklet form, skulle 

fortælle om Fællesrådet og dets opgaver.  

Der blev foreslået  nogle få ændringer, og disse vil blive skrevet ind i den endeligt vedtagne 

udgave. 

Dette blev godkendt, og den nye udgave vil kunne ses på Hjemmesiden / evt. afhentes på 

papir hos formanden ! 



8. Eventuelt. 
 

Det blev en rigtig aktiv omgang – med livlig debat og forslag. Bl.a. forslag om mere 

samarbejde foreningerne imellem, både til inspiration, og for at spare penge !  

Eks. en fælles bogføring. Mulige emner spørges ! 

Der blev også foreslået en driftsgruppe til løsning af praktiske opgaver / vedligehold. Det 

arbejdes der videre med ! 

En foreslog, at man lavede en oversigt over samtlige bestyrelsesmedlemmer – efter diverse 

afholdte generalforsamlinger – og så omdelte denne i form af et klassisk A-4 ark – til 

samtlige postkasser i byen (blev godt modtaget). 

Endelig kunne man også lave en Velkomst-folder rettet mod nye tilflyttere. Til inspiration til 

at tage del i én eller flere aktiviteter, både for voksne og børn – og dermed hurtigt få en 

bekendtskabs-kreds / et netværk. Også en god ide ! 

Og endnu én foreslog et fælles netværksmøde – dette vil Fællesrådet tage initiativ til i løbet 

af foråret. 

Efter en rigtig god og livlig debat / diskussion kunne dirigenten takke for et velbesøgt 

Repræsentantskabsmøde i en konstruktiv og sober tone, og erklære mødet for slut. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen – og godt forår / god sommer 

 

Bjarne S. Hansen / referent 

 

 

 

 

 

 

 

 


