
Referat generalforsamling i Øster Vedsted Fællesråd, Onsdag 2. juni 2021 kl.20:00 

 

Niels-Chr. Lausen byder velkommen til de 19 fremmødte på generalforsamling i Øster Vedsted Fællesråd. Vi 

skal have valgt en dirigent og bestyrelsen vil gerne foreslå Tom Meyer, der takker for valget. 

Tom kan konstatere at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig og læser dagsorden op. 

1. Valg af Dirigent. 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Indkommende forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Buget og godkendelse heraf 

7. Valg af 3-7 bestyrelses medlemmer og 2 suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt. 

Formandens beretning: Vi havde i oktober indkaldt til netværksmøde i fællesrådet, vi vil gerne følge op dette 

møde, så derfor vi der igen møde i netværksgruppen 19. maj i år, hvor vi drøfter de to punkt der skal danne 

grundlag for en borger møde i efteråret. Vi vil på dette møde særlig have fokus på nye tilflyttere i byen. 

Til at hjælpe os med det vil vi hyre en konsulent, som kan komme med nye input, som vi alle kan blive 

klogere på. Det bliver let sådan at vi køre i de samme gamle riller, vi trænger til fornyelse. 

Landskabsgang: Info skærmen virker ikke mere, der er strøm til systemet, så det er nok selve skærmen der 

er stået af. Fællesrådet overvejer hvad vi gør, også med hensyn til det der bliver vist på skærmen. 

Græsklip på Landskabsgangen køre, der er 6 personer der klare det job så det ser pænt ud. 

Granly skov: Multtoilet er færdigt og det bliver også brugt, vi har også sat en grillrist op ved shelteren i 

skoven, og to små overdække til tørt træ. Græsarealet har fået kunstgødning. 

Cykelsti:referat fra Vej og Park ved Esbjerg kommune. ”Cykelsti i Øster Vedsted er på den nordligside af 

Østervedstedvej meget ujævn og på den sydlige side er der efter at der er kommet asfalt på Østervedstedvej 

kommet til at ligge meget lavt, dette gør at der til tider står rigtig meget vand mange steder” 

Svar fra kommunen: ”Vej og park kigger på det sammen med entreprenør og giver tilbagemelding til 

lokalråd.” 

Fællesrådet har i løbet af året møde med vej og park og økonomi udvalget. 

Beretning godkendt. 

3. Regnskab ved Karin Jensen. Regnskab godkendt 

4. Indkommende forslag: bestyrelsen har ikke modtaget noget. 



5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen har ingen ændring til kontingent. 

6. Buget. Buget blev godkendt. 

7. Valg til bestyrelsen: Benny Nielsen og Niels-Chr. Lausen modtager genvalg, Mikkel Nielsen modtager ikke 

genvalg. Der er ikke valg nogle suppleanter. 

8. Valg af revisor: genvalg til Mona Andersen. 

9. Eventuelt: 1. Kunne der tænkes lidt og der er muligt at flytte bommen ind til Granly skov, så det kunne 

være muligt at parkere der. 2. Kommune må gerne feje cykelstierne i byen. 3. Byfesten er aflyst i år. 4. vi 

planlægger at holde Skt. Hans. 

Tom Meyer afsluttede generalforsamlingen, Niels-Chr. Lausen takkede Tom for at være dirigent og Mikkel 

Nielsen for det arbejde han har lagt i bestyrelsen. 

Referat Niels-Chr. lausen. 

 

   

 


