REFERAT Vandel Udviklingsråd
Dato/tid

9. Maj 2022 kl. 19.00-21.00

Sted

Bemærk mødet holdes på Vandel Skole i mødelokalet på 1 sal. (husk at gå ind gennem
fordøren til firehøjeskolen)

Indbudte

Bestyrelsen: Martin Fogh Skovlyst, John Pedersen, Kristian Bøtkjær, Mette Jensen,

Deltagere i
mødet

Martin Fogh Skovlyst, John Pedersen, Kristian Bøtkjær, Mette Jensen

Pkt.
1
2 min.

Dagsorden

Referat

Beslutning

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

2.
10 min.

Konstituering af bestyrelsen

Formand
: Martin Fogh Skovlyst.
Næstformand : Kristian Bøtkjær
Kasserer
: Mette Jensen
Medlem
: John Pedersen

Referatet fra årsmødet skal sendes
ud med referatet fra mødet den 9
Maj.
Vi fik på årsmødet Mandat til at
hverve flere medlemmer til
bestyrelsen gennem året. Vi har
nogle kontakter som vi prøver at
høre, om de kunne være
interesseret i at træde ind som
medlemmer i bestyrelsen.

3.
15

Orientering fra bestyrelsen:
ved Martin

Martin har givet tilsagn til den nye bestyrelse
i Musik og kulturudvalget, om at vi vil støtte
op med det vi kan.
Indtil videre kører projektet som planlagt med
nedlægning af fjernvarmerør i byen og de
steder der graves bliver folk informeret i god
tid. Vi har ikke hørt mere om den nye
projektleder som skal stå for projektet i
Vandel.

Randbøl Kirke har spurgt om fjernvarmen
kommer til Randbøl. Maren fra kommunen vil
kigge på om hvad der er muligt.
3
20 min.

4
5 min.

Klimalandsby projekt v/ Mette

Åben landsby
V Mette

Maren og Mette har møde, mere følger næste
gang.
Den gamle inspektør bolig ved skolen status :
Kloakkerne blev efterset. Og Henrik Thomsen
vil kigge det igennem med kamera.
Peter Sebstrup kommer måske til Åben
landsby.
Jørn fra Brugen har givet positivt tilsagn til at
hjælpe til med åben landsby.
Der er flere der har efterspurgt en oversigt
over alle de grupper vi har i 7184 vandel.

Kristian sender vores grupper til
Mette.

Velkomstpakkerne skal reklameres for igen.

Høre hvem der vil stå for det.

Vi har snakket om at få trykt Velkommen til
vandel i A1 format.
Der skal laves nogle bannere med landsby
visionen samt repaircafeen til vores stand til
åben landsby.
Martin tager kontakt til Thyge med
hensyn til Åben landsby.
Kristian og John skal have hængt
bannere op som Mette skal skaffe,

5
5 min.

Opfølgning på repair cafe V/Kristian

Der er kommet godt gang i byttecontaineren
ved skolen. Den bliver brugt virkelig flittigt af
byens borgere. Mange ting bliver afleveret og

lige så mange ting bliver hentet. Der er lavet
en bogbyttereol som også bliver brugt.

6
10 min.

Hjemmesiden v/Kristian

7
20 min.

Køb lokalt i 7184 vandel. v/Kristian

8
10 min.

Landsbyvision – hvor tager vi fat
v/Martin

12
5 min

Punkter til næste møde 2 juni.

13
10min

Eventuelt

KB 09.05.2022

Det grønne tiltag med at få folk til at give
deres brugte ting videre i stedet for at smide
ud, har spredt sig i byen.
Den nye hjemmeside er kommet op og køre
og vores 3 undersider peger de rigtige steder.
www.udviklingvandel.dk
www.flyttilvandel.dk
www.klimalandsbyen.dk
Kristian har rettet bestyrelsen til efter at
Henning trådte ud til årsmødet.
Facebookgruppen er steget fra 70 til 131
medlem. Flere lokale producenter laver flere
ting som bliver fremhævet på
facebookgruppen
Tager vi næste gang
Landsby vision, opfølgning

Martin skal have hentet alle
referater fra c-one
Kristian skal finde ud af om vores
webmail er flyttet med til den nye
hjemmeside.

Kristian kontakter de lokale
producenter for at høre de vil op og
vise deres lokale varer frem til
åben landsby fra klokken 11-15

