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Referat
Møde den 15. april 2014 på Vibevej 8, 6705 Esbjerg Ø.
Deltagere: John Knigge, Jesper Holstener Larsen og Jørn Madsen
Referent: Kristoffer Oversø.
Emne: Behandling af ansøgninger til landsbypedeller.
Jesper har fået mange positive meldinger ude fra foreningerne. De er
ovenud tilfredse med det arbejde landsbypedellerne udfører.
Jesper snakker med ugeavisen ang. pressemeddelelse, ang. de gode historier. Ugeavisen kan kontakte John i uge 18.
Der er kommet ansøgninger fra 9 forskellige lokalråd og borgerforeninger, siden sidste møde.
Udvalget vurderede, at de fleste opgaver kan udføres af landsbypedellerne. Der skal dog undersøges nærmere i enkelte tilfælde, for at sikre at
der ikke bliver udført arbejde der høre under Vej og Park.
John udvider skemaet med tidsplanen, sådan vi kan følge med i hvor
mange timer pedellerne bruger i hver enkelt forening. Dette er med henblik på at fordele landsbypedellernes hjælp så lige som muligt.
Tidsplanen bliver revideret løbende og i øjeblikket skrider tidsplanen en
lille smule, da opgaverne griber om sig når pedellerne kommer ud. Det
gør de, da der tit dukker nogle nye opgaver op som følge af, at de er i
gang derude.
Der er i øjeblikket 3 pedeller, men der arbejdes på om der er mulighed
for at udvide til 4.
For at sikre at alle ansøgninger bliver medtaget på møderne, bedes alle
ansøgninger sendes til: vibevej8@esbjergkommune.dk
Næste møde er den 26. juni 2014.
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På vedlagte dokument: ”Ansøgninger - opgaver til landsbypedellerne” er
alle ansøgninger oplistet, ligeledes fremgår det om ansøgningerne er
imødekommet eller ej.
Alle ansøgere kontaktes snarest af John Knigge, der i sidste kolonne noterer eventuelle aftaler og tidspunkter for udførelsen af opgaverne.
Bilag:
- Ansøgninger - opgaver til landsbypedellerne

2

