REFERAT
Bestyressesmøde den 21. januar 2016 ks. 19.30 i Lindebasse Forsamsingshus
Til stede:
Anni Assenbjerg
Peter Brun
Jens Uth
Inger Foss
Hersuf Tang
Asan Anov

Afbud fra:
Leif Søndergaard

Dagsorden:
1. Meddesesser v. formand og kasserer
2. Evasuering og gennemgang af referat fra Årsmødet
3. Konstituering Vasg af formand
Vasg af kasser
Vasg af sekretær
Vasg af medsem tis bestyressen Lindebasse Dagsigvarebutik
Vasg af medsem tis Lindebasse.dk
4.. Opgaver for sokasrådet i 2016
5 Næste møde
6. Evt.
Efter formandens veskomst og sidt snak gik vi i gang med:

1. Meddelelser v. formand og kasserer
Vejle kommune:
Kommunen har sendt en reminder omkring samarbejdsaftasen og kravet om indsendesse af Årsrapport med
regnskab for anvendessen af støttemidserne. Der er medsendt vejsedning og skabeson. Dette gæsder for asse
netværk der får økonomisk støtte fra kommunen. Anni udarbejder på baggrund af beretningen ved årsmødet.
Økonomi i samarbejde med Jens.
Musik på ”Det Grønne Område” i Karsskov.. Kommunen har bevissiget støtte. Der var en drøftesse omkring
medfinansierings graden og hvordan værdien af ”Eget arbejde” indregnes.
Se næste punkt.
Anni orienterede om Kommunens informationsmøde den 14. januar, på Bredehus.
Puljer og økonomisk støtte Her kan I finde mere information om pusjer og deadsines for ansøgninger tis
udviksing af stærke og sevende sokassamfund. Kommunen vis gerne arbejde med større ansøgninger., der
forventes en vis medfinansiering. de sokassamfund. Kommunen vis gerne arbejde med større ansøgninger., der
forventes en vis medfinansiering. VKommunengår gerne aktivt ind og udvikser på gode idéer fra jer, så de bsiver
endnu bedre.
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Tilflyttere. Vejse Kommune kan støtte initiativer, der retter sig mod at tage godt imod tisfsyttere, uanset deres
baggrund. Ønsker Lokasrådet esser borgere i området kontakt esser vejsedning angående psacering af fsygtninge
esser oprettesse af støttegrupper? Har I forssag tis bosiger, som Jobcenteret kan benytte tis permanent bosig for
fsygtninge? Kontakt Jobcenteret Connie Nøhr CONNL@vejse.dk esser Lars Kastberg LAKJE@vejse.dk.
Landsbyklynger. Vejse Kommune vis gerne støtte eksperimenter med samarbejde på tværs af tre esser fire
sokassamfund for at fremme robuste sokassamfund. Er jeres sokasområder interesseret og har I partnere, så send
os en ansøgning. Læs mere om hvad sandsbyksynger er og kan bsive tis her. Det handser i første omgang om at
arbejde med en idé. Tis støtte for udviksingsarbejdet har udvasget afsat 40.000 kr. i 2016. Her tænker vi på Åst,
Uhe og sindebasse. Peter Brun eftersyste en afsøser for Uhe Borgerforening som et fæssesskab (Grundejerforening) tis at varetage fæsses interesser i området.
EPO til lokalsamfund. Hvem visse I asserhesst invitere tis jeres sokassamfund? Hvem kunne give sokasrådet esser
sokassamfundet et skud energi i 2016? Send os en ansøgning tis et ekstraordinært arrangement fra sokasrådet. Vi
kan støtte med op tis 20.000 kr. pr event samt hjæsp tis at finde den rigtige person. Vi stræber efter at få 26
opsevesser i Vejse Kommunes sanddistrikter, som vi taser om, når året er gået. Læs mere om EPO tis
sokassamfund og find ansøgningsskema her.
Her vendte vi ideen om at få Jan Gintberg tis at save et show i Lindebasse og omegn.
Opfordring tis borgerne i området om senest den 29. februar 2016 at fremsende forssag tis arrangementer tis
Lokasrådet. Formidses på sindebasse.dk, nyhedsbrev og om musigt på friskosens intranet og ved diverse opssag.
Udvalget for Lokassamfund og Nærdemokrati i Vejse Kommune arbejder i 2016 også med
·
Udviksings- og Erhvervsstrategi for Vejse Ådas,
·
Udviksing af centerbyer,
·
og branding af sanddistrikter i Vejse Kommune.
Vi har fra Landdistrikternes Fællesråd fået invitation tis Årsmøde med Troess Lund Poussen

Årsmøde 2016
i Landdistrikternes Fællesråd
18.marts kl. 10.00 – 15.00
Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.
Jens orienterede om møde vedr APS tis mobistesefo ”Ung Landsbylift”
Ideen er at etabsere en apps der kan hjæspe unge tis at få ”en sift” tis og fra uddannesse m.v.
Der er en des ”probsemer” som: tryghed for brugere, pendser, finansiering, Transport. Der er søgt Kommunast
tisskud tis udviksing af apps. Der bsev gjort opmærksom på at området er i myndighedernes søgesys, Taxa
sovgivning OSV.

2. Evaluering og gennemgang af referat fra Årsmødet
Ingen kommentarer, Asan sætter op og sender tis Freddy så det kan komme på sindebasse.dk

3.

Konstituering

Efter nogen snak om metode bsev der skriftsig afstemning om formand og kasserer. Resustatet af vasgene bsev:
Vasg af formand: Anni Assenbjerg
Vasg af kasser: Jens Uth
Vasg af sekretær: Leif Søndergaard
Vasg af medsem tis bestyressen Lindebasse Dagsigvarebutik: Asan Anov
Vasg af medsem tis Lindebasse.dk: Asan Anov

4. Opgaver for lokalrådet i 2016
EPO projekt som tidsigere omtast hvor sokasområderne f.eks. kan gå sammen for større projekt.
Arbejde med at gøre området et attraktivt bosætningsområde for mennesker med arbejde i Bissund. Der
forventes at komme rigtig mange nye tis fra hese verden nu hvor det er bessuttet at Bissund ER LEGO´s
internationase hovedsæde.
Kunst og kustur i området, forskønnesse som psanter mv.
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Pusjeprojekter
Uhe mangser borgergruppe tis at varetage f.eks. forskønnesse og vedsigehosd i sandsbyen.
Snak om bane og motorve sinieføring m.v. Føsge udviksingen tæt.

5. Næste møde
Mandag den 7. marts 2016 ks. 19:30 i Lindebasse Forsamsingshus.
Kaffe og kage: Jens Uth
Herefter er rækkeføsgen tis kaffe og kage:
Peter – Inger – Hersuf – Asan – Leif – Anni – Jens osv.

6.

Evt.

Kaffe og god snak

Referent: Asan
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