Referat fra URVO møde, torsdag den 6. august 2020
Sted: Hans Jørgen Mortensen, Alslev.
Deltagere: Erna Lønborg, Walther Bech Sørensen, Brian Petersen, Claus Brink, Hans Jørgen
Mortensen, Gorm Friis, Peter Skødt Knudsen, Hans Julius Jakobsen og Trine Haven Olesen.
Ingen afbud.
1. Velkommen til nye medlemmer og tak til de gamle og afgående medlemmer.
Formanden bød velkommen til nye medlemmer, og takkede de afgåede for indsatsen.
2. Godkendelse af referat fra sidst (18. maj 2020).
Godkendt og underskrevet.
3. Konstituering.
Formand Walther Bech Sørensen, næstformand Hans Julius Jakobsen, kasserer Gorm Friis,
sekretær Trine Haven Olesen.
4. Bordet rundt.
Alle byer er repræsenteret (Alslev, Billum, Mejls, Orten, Tinghøj samt Janderup). Mange
planlagte arrangementer er blevet aflyst pga. af Corona-situationen. En del er dog blevet
”ordnet”, mens folk alligevel var hjemme. Billum og Alslev ønsker sig flere byggegrunde, og
en drøftelse af ”alternative byggegrunde” fandt sted. Eksempler på ansøgninger og brug af
de borgerinddragende midler blev fremlagt. Hans Jørgen gjorde opmærksom på
muligheden for at søge Nordea fonden ved eventuelle tiltag eller nyetableringer. Alslev har
med held søgt til etablering af legeplads.
5. Rundtur lørdag den 15. august.
Turen bliver som jf. bilag. Vi mødes på Bytoften kl. 8.00 og slutter ved Rema1000 i Billum kl.
10.00. Alslev, Billum og Janderup tilkendegiver deltagelse. MOT deltager, hvis muligt.
6. Budget 2021.
Gorm gjorde rede for budget 2021. Drøftelse om, hvorvidt ikke brugte borgerinddragende
midler må stå hen til næste års regnskab pga. Corona situationen. Der ligger stadig
14.500kr til udbetaling til hver by. Midlerne ligger til senere brug.
7. Efterårsmøde den 27. oktober – emner til dagen efterlyses.
En god ide at have et overordnet fokus (gerne fælles med de øvrige URVO), fx Varde
kommunes slogan ”Vi i naturen” med fokus på, hvordan dette kan konkretiseres. Peter vil
udarbejde et oplæg.
8. Evt.
Alslev har lavet en ”By-plakat” med lokale bygninger og vartegn. Martin Rahr, Esbjerg er
kunstneren/grafikeren, og han kan kontaktes på martinrahr@gmail.com, hvis andre byer
ønsker at gøre det samme. Hans oplyser, at plakaten har solgt godt.
Walther Bech sidder i JV’s ”skulderklap” udvalgt og modtager gerne tip om lokale ildsjæle,
der fortjener et skulderklap. Tip sendes til walther@walthers.dk
Næste møde afholdes hos Peter Skødt Knudsen i Mejls, torsdag den 8. oktober kl. 19.00.
Referent: Trine Haven Olesen

