Referat fra mødet d. 26. april kl. 19.00 (eller var det 19.30 🤪 ) på Ho Kr
Huskeliste
- Send OK på Anne Katrines mail ang budget for 2021 - med mindre du selvfølgelig mener
noget andet ;) - Så kan vi få det sendt indtil VK
- 31. maj - Deadline for indsendelse af ansøgninge
- Mandag d. 1. juni kl. 19.30 på Ho Kro - møde i U
- 4. juni - ansøgningsfriste til Årets Landsb
- Torsdag d. 19. august kl. 17-21 - Møde med politikern
- Mandag d. 26. september kl. 19.30n - generalforsamlin
Fraværende: Jette, Stine, Anders Vejer
Dagsorden
1. Valg af referent
2. Vi bliver tildelt 61.000kr igen fra Varde kommune
Jeg forslår, at vi hurtigst muligt får lagt op til en ansøgningsrunde - så pengene kan
komme ud og arbejde i foreningerne
Vi kom frem til, at vi har 61.000 at dele ud af.
Første ansøgningsrunde starter nu og slutter 31. maj. Vi tager stilling til ansøgningerne på
næste møde d. 1. juni, hvorefter vi hurtig vil melde tilbage til ansøgerne (senest 15/6).
Derefter tager vi stilling til, om vi skal lave en ansøgningsrunde mere
Fremadrettet bliver ansøgningsrunderne med deadline: 1/3 og 1/9.
3.
MEN jeg har overset følgende, så det skal vi have gjort noget ved!!!!
"Afslutning af 2020 for udviklingsråden
Udviklingsrådene skal senest den 1.3.202
indsende dato for generalforsamling, regnska
2020, budget 2021 og status ove
borgerinddragende aktiviteter for 2020 for a
få udbetalt 2021 tilskuddet på 61.000 kr. ti
administration og borgerinddragend
aktiviteter
Hvis datoen 1.3.2021 volder problemer
forhold til indsendelse af det ønsked
materiale, kontaktes Lisbeth Linding for e
løsning.
Anne Kathrine har sendt udkast til budget 2021. Anne Kathrine laver regnskab for 2020
Christina sørger for, at det bliver sendt ind til V

.
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4. Fastsæt dato for generalforsamling 2021
Mandag d. 6. september kl. 19.30 på Danhostel i Blåvand
Anders bestiller lokale og forplejning.

5. FUR - Bente opdaterer o
-Møde med politikerne bliver torsdag d. 19. august kl. 17 - 21
Emnet bliver borgerindragelse og turism
- Små Perler i VK - det er blevet godt og synlig
- Årets landsby - ansøgningsfrist 4. juni
6. Kort Info
A) VK Budget 2022 - Information modtaget fra V
- Udviklingsrådene bliver ikke indkaldt til møde om budget for 2022 med bla følgende
begrundelse: “Det vil ikke være vores forventning, at der kommer mange justeringer til
driftsbudgettet, ligesom der også må forventes opmærksomhed om ikke at sætte for
mange penge af til anlægsprojekter, da der gerne skal være en del frie midler, som det
nye Byråd, der bliver valgt fra 2022, skal kunne råde over”
- UR vælger at sende en hilsen til vores lokale politiker med ønsker om
- fremrykke planerne ang forbedring af Tane Hedevej (sat på budget i 2024
- Forbedre Fyrvej i Blåvand
- fremrykke planerne ang forbedring af cykelsti igennem Vejers b
- minde dem om at støtte op om kunststien i Oksbøl by der skal forbinde byen med FLUGT
Christina sender ind

B)Forslå VK at de udarbejder en "manual" til U
Christina og Bente sender ind til V
C) Sand i øjet - er nu igang med videoerne
Der er lagt 1 videoklip og. Nr 2 bliver lagt op snart. Der kommer ca 4 videoer mere
Vi skal være bedre til at få delt videoerne på de sociale medier. Alle byder in
Christina tager kontakt med Peder fra LocalNew

.
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7. Evt
- Vi k ikke snakket om, hvad der kom ud af turismemødet som Bente, Allan og Hans
Verner og Christina deltog i. Jeg vedhæfter et referat, som jeg netop har modtaget fra
V
- huskeliste til næste dagsorden
- Gennemgang af ansøgninger/uddeling af peng
- Følge op på VK:
- hvad har Linda fået af svar fra VK ang høringssvarerne fra Oksbø
- hvad har Christina fået af svar fra VK fra busturen i 2020

