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Referat fra repræsentantskabsmøde i Lokalrådet d. 21.3.2018 på Hærvejscentret 

 

Deltagere: Bent Andersen, Ruth Krag Nielsen, Vibeke Bræstrup, Rosa Kjær Jørgensen, Torben 

Spejlborg, Uffe Jensen, Hanne Hansen, Tove Malberg, Tine og Peer Attermann, Tove og Kai 

Nielsen, Else Sørensen, Kevin Byskov, Karl Holger Kristensen, Erna Storgaard, Marianne Nymann, 

Jørgen Mikkelsen, Kris Sørensen, Ketty Sparvath, Marian og Lars Olesen, Margit Johnsen, Karina 

Ørnsholt Dresler, Nini Juul Jørgensen, Sonja Kjær, Jacob Thisgaard, Børge Larsen (pressen) og 

Hanne Nørtoft 

 

Kl. 19.00 – 19.30 Foreninger og institutioner fortæller kort omkring status for eget område. 

  

Skolen: Kevin fortæller, at der er ansat ny sekretær, pædagog og skoleleder. Det hele 

tegner godt. Der søges lige nu en ny lærer. 137 elever pt. Arbejder meget med 

værdipolitik.  

 

Torben fortæller, at Ungdomsklubben arbejder på LAN-party i samarbejde med 

Thyregod, Jelling og Give. Lige nu er der meget dårlig tilslutning, så måske ender det 

med aflysning.  

  

Vonge borgerforening: Uffe fortæller, at de holder sig nogenlunde til det sædvanlige 

program. God opbakning til betaling af kontingent. Der er netop bestilt pyramide til 

legepladsen.   

 

Børnehaven: Børnehaven er i udvikling – har lige nu 52 børn. Søger pedel 6 timer om 

ugen. Har godt samarbejde med Kollemorten borgerforening. Arbejder med 

læringsrum.  

 

Hallen: Margit fortæller, at de er ved at kigge på priser på LED-lys. Der er etableret 

skinnesystem, så det bliver nemmere at dele hallen op + opsat ribber. Der er givet 

tilsagn om 200.000 kr. fra kommunen.  

 

Foreningsbladet: Postnord leverer ikke blade ud længere. Redaktionen har selv delt 

ud sidste gang. Der er indhentet tilbud på tryk andre steder, og det bliver fremover 

Step i Give, hvor der spares ca. 20%. Gode idéer til omdeling modtages gerne.  

 

Spejderne: Rosa fortæller, at de er ca. 40 medlemmer pt. Arbejder på om- og 

tilbygning af eksisterende hytte. Der skal bruges flere penge, og er tidspresset fordi 

allerede givne tilsagn snart bortfalder, hvis ikke de kommer i gang. 

 

Syevent: Nini fortæller, at næste syevent er i støbeskeen. Der var god tilslutning til 

den første.  

   

Club 99: Hanne fortæller, at sæsonen går på hæld. Forårsfesten er influenzaramt. Ca. 

80-90 medlemmer. Der er lige nu større frafald end tilgang.  

 

Eventudvalg: Sonja fortæller, at der var 113 tilhørere til Theis Erichsen. Satser på et 

arrangement igen i 2019 af lignende kaliber.  
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Menighedsrådet: Karl Holger fortæller, der arbejdes på at udvide P-plads i Vonge + 

kirkerenovering af Øster Nykirke i 2020 (klokke, varme, kalk). Nyt tiltag er 

sogneaftener + aftengudstjenester, som har været fint besøgt. Der skæres lidt ned på 

gudstjenester henover sommeren. Udflugt til Ribe d. 14. juni. Ligeledes er der givet 

mulighed for lørdagsdåb. Kirkerne er åbne mandage – lørdage kl. 8-16. Søndage låses 

af efter gudstjenesten.  

 

ØNIF: Kevin fortæller, at Badmintonjuniorerne har en Give Egns mester + en 2. 

plads. Der arbejdes på fællestræninger med de andre klubber fra gamle Give 

Kommune for at forlænge sæsonen.  

 

Total 400 medlemmer i hele ØNIF.  

 

Lokalhistorie: Erna fortæller, at man er velkommen til at sende billeder osv, så hun 

kan lægge det ud i gruppen. De mangler et lokale.  

 

 

Kl. 19.30 – 20.00 Aftenens tema: Min Landsby app + udvikling af lokalområdet 

  

Erna fortalte kort om Landsby app’en som er en god mulighed for en fælles kalender 

+ afløsning af bloggen. Alle foreninger opfordres til især at bruge kalenderen.  

Kortet er især med henblik på turister, men også vandreture osv.  

 

Efterspørgsel efter brug på computeren.  

 

Input til noget at arbejde med: 

• Lejeboliger til alle aldre 

• Mountainbike-bane i krattet 

• Tinnetvej klassificeres som farlig skolevej  

• Cykelsti imellem Vonge og Kollemorten 

• Skøjtebane på børnehavegrunden i Vonge 

• Udnytte potentialet i de mange unge mennesker i samfundet 

  

Kl. 20.00 Repræsentantskabsmøde i Lokalrådet Hatten. 

 

Dagsorden for repræsentantskabsmødet: 

1. Valg af stemmetæller.  

Afventer om det er aktuelt. 

2. Valg af dirigent. 

Torben Spejlborg blev valgt 

3. Formandens beretning.  

Erna fortæller om året, der er gået (årsberetning ligger særskilt) 

Godkendt. 

4. Regnskabsfremlæggelse. 

Hanne gennemgår regnskabet. 

Godkendt. 
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5. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen  

6. Fastsættelse af kontingent. 

Fortsat 300 kr. + moms pr. forening.  

7. Godkendelse af budget. 

Hanne gennemgår budget. 

Godkendt. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Der skal vælges 4 til bestyrelsen – 

 

Opstillet: 

Jørgen Mikkelsen 

Lars Olesen 

Nini Juul Jørgensen 

Karina Brødbæk 

 

Alle blev valgt 

 

Suppleanter – der er ikke mødepligt – man får alt materiale. 

 

Valgt blev: 

Ketty Sparvath 

Kris Sørensen 

 

9. Valg af 2 revisorer og en suppleant. 

Genvalg til Jørn Jessen og Lars Jørgensen samt Bent Andersen som suppleant.  

 

10. Evt. 

 

 

 


