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1) Nyt fra lokalrådet 

 
a. Mails 

i. Budgetmøde 14. januar 2016 (Peter Sepstrup 7/12) 
1. Opfølgningsmail (Hanne Steen Andersen 20/1-16) 

ii. Invitation til erhvervslivet 6. januar 2016 (Trine Lauersen 15/12) 
iii. Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 (Marianne Bjerre 6/1-16) 
iv. Borgermøde – Lukning af Give sygehus (Gerda Jørgensen 2/2-16) 
v. Landsbyklynger (Lars Kastberg 7/2-16) 

vi. Historien fra dit lokalområde (Hanne Steen Andersen 16/2-16) 
vii. Natur og stilpuljen 2016 (Kristian Nykrog 17/2-16) 

Ingen spørgsmål 

 
 

b. Stitrampegruppen 
i. søndag d. 3. januar kl. 10.00  

ii. søndag d. 6. marts kl. 10.00  
iii. mandag d. 9. maj kl. 18.30  
iv. tirsdag d. 21. juni kl 19.00 
v. Søndag d. 11. september – Naturens dag. 

Ny kontaktperson:  Jes Plambech Pedersen, hans mail er jes.plambech.pedersen@mvb.net  
Gruppen består af: Jes Plambech, Merethe Nordheim, Anni Rasmussen, Allan Toft 
Rasmussen og Irene Hundebøl. 

 

c. Projektgruppen - Bålhytte 
i. Strakspuljen 

ii. Lions 
iii. Bålhytteaktier 

Stakspuljen støtter kun frugttræer så der kunne ikke fås støtte til det beplantede område med 
bøg og eg. 
Lions i Give var ansøgt men projektet blev ikke støttet. 
Bålhytteaktier blev solgt til Loppemarkedet (solgt for 6000 kr).  
 

 
d. Rettelse af mødedato i september 

i. Fra 13/9 til 12/9 
 

e. Sdr. Omme byfest-hjælpere. 
i. Opkald fra Kresten fra Sdr. Omme 

Betina undersøger om der kan tjenes penge da mødets deltagere ikke kunne se at vi har brug for 
hjælpere til arrangementer da vi har samarbejde med Filskov. 
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f. Årsmøde 

i. Årsmøde i Vingsted 6. april (Lars Kastberg 7/2-16) 
1. Hvem deltager? 

Ingen meldte sig 

 

g. Velkomstmappe 
i. Nogen nye husstande?  

ii. Hovedgaden 16 er solgt. 
Ingen nye husstande solgt, Hovedgaden 16 flytter først ind efter 1. maj Afventer. 

 
 

 

h. Bålhytte Langelund – Vedligehold 
i. Pedel?  

Preben Klausen undersøger om der er nogen I Langelund som har lyst til at være pedel 
for Bålhytten. 

 
 

i. Danpotato -> Danespo 

Danespo kontaktpersoner er: 
Michael Sylvestersen-Platz msp@danespo.com 

Den ansvarlige for Kartoflerne er Steen Bitch, hans mail er sbi@danespo.com  

 

 
2) Loppemarked 

Flot arbejde af Loppemarkedsudvalget, færre besøgende men større omsætning end sidste år. 
Efter aftale med loppemarkedsudvalget (Kaj) vil der bliver indkøbt flere sorte baljer til at sortere 
og transportere til lossepladsen ved oprydning. 

 
 

3) Støtteforening 

a. Ringive spejderne (Rene Ellegaard) Bevilget 12.000,- kr.  

b. Bob Bevilget 480,- kr 

c. Badminton Bevilget 1560,-kr 

d. Elkjærklubben Bevilget underskudsgaranti for arrangement i okt 2016 

e. Hallen Bevilget Bevilget 22.486,25 kr 

 

 

4) Reklameskærme 
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a. Opsagt 
i. Danpotato 

ii. Billund savværk 
iii. Hvem mangler at betale?  

Handelsbanken har ikke betalt. Irene tager kontakt til Banken. 
Forslag til nye sponsorer: Give El, Danespo samt Hærvejens byggeservice. Irene Kontakter 

 
5) Bordet rundt 

Menighedsrådet invitere alle foreninger til at være medværter/indbydere til foredrag med 
Daniel Rye i maj. 
Hallen har skiftet i bestyrelsen så der er 3 nye medlemmer. 
Øvrige foreningers arrangementer kan ses på GLINFO. 
Aktive dage/sommerfest opstarter efter påske. Konceptet er sidste fredag i aug. kl 17 til lørdag 
kl.16. 
Revy 2017 ??? Irene undersøger 

Generalforsamling i maj, kort gennemgang af regnskab, Betina er på valg og har ikke 
besluttet om hun genopstiller.  

 
6) Evt. 

Intet 

 
 
Referent Irene Holmbo Hansen 7. marts 2016 

 


