Grimstrup og Vester Nykirke Sogns Venstreforening.

Deltagere.

Referat nr. 19
Dato: 04.06. 2013

Ketty Christoffersen
Bodil Vejrup
Johannes B. Schmidt
Johannes Jørgensen
Klaus Nissen
Kasper Bruun
Rask Søndergaard (Ref.)

Bemærkn. til forrige ref.:

Referat nr. 17 og 18 er godkendt.

Kommunalvalg.

De nye kandidater til kommunalvalget er briefet på Esbjerg rådhus og blevet
fotograferet. Der er opstillet 27 kandidater i alt for Venstre i Esbjerg
Kommune, heriblandt Klaus.

Regionsvalg.

Der er opstillet 3 kandidater til regionsvalget.

EU – valg.

Jes Myrthue stiller op til EU-valget til næste år. Ketty har været i Bruxelles,
hvor JM deltog.

Lokalråd.

Endrup
Naturstyrelsen er taget hjem, og har overladt renoveringsprojektet ved
fiskeriet til Esbjerg Kommune og lokale kræfter. Hvilket også medfører, at
kommende udgifter skal afholdes af kommunen er evt. sponsorer. Lokalrådet
har haft besøg af en fundraiser og en bosætningskoordinator som begge er
ansat af Esbjerg Kommune for at hjælpe landsbyerne i kommunen. De vil søge
LAG-midler til stier, skilte og bænke m. v. Der arrangeres familiedag d. 24.08.
2013.
Grimstrup
Lokalrådet har afholdt møde med ovennævnte fundraiser og
bosætningskoordinator d. 03.06. 2013, hvor de blev vist rundt i byen.
Lokalrådet søger om midler til udefitness. Der presses på, for at fremme nye
udstykninger af grunde. Der er p. t. 5 grunde tilbage i udstykningen ved
skoven. Klaus uddelte et ide-katalog, som er udarbejdet i samarbejde med
kommunen. Lokalrådet vil foreslå Esbjerg Kommune, at den stiller tagarealer
til rådighed for lokale borgere til opstilling af solceller mod betaling af en
passende leje, som så kan indgå i finansieringen af f. eks. en kommende

idrætshal. Der er opsat en INFO-tavle ved klubhuset. Dervil senere blive opsat
én ved børnehaven.
Møde i økonomiudvalg.
Mødet gik dårligt p. g. af misforståelse omkring
forslag til valgsteder. Opstilling af valgbusser kan ikke lade sig gøre. Der bliver
måske mulighed for at brevstemme i valgbussen. KFN spurgte til muligheden
for en idrætshal i Grimstrup.
Udflugt.

Bodil har fået tilsagn om et besøg på Endrup Mejeri. Datoen blev aftalt til
onsdag d. 19.06. 2013 i tidsrummet fra kl. 19 – 21. Kasper laver indbydelsen.
Sommerudflugten arrangeres til søndag d. 08. september og går til rav-museet
i Oksbøl og til Filsø. Afgang kl. 12.30. Der afsluttes med grill-party hos Kasper.

Økonomi/kontingent.

Der følges op på restancer.

Klaus, valg.

Det overvejes, om foreningen skal give et bidrag til Klaus valgkamp, f. eks. kr.
3000,-.

Næste møde:

Afholdes hos Klaus Nissen, Agernvej 13, Grimstrup, d. 16.09. 2013 kl. 19.30.

