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Referat 

ad 1. Valg af dirigent 

Jan Henriksen blev valgt som dirigent. 

ad 2. Valg af protokolfører 

Peter Horsbøll Møller blev valgt som protokolfører 

ad 3. Formandens beretning LBF 

Lars Stokholm gennemgik året der gik, som startede med at vi måtte sige farvel til 
Eigil Wind, som webmaster. Heldigvis fandt vi en god afløser i Charlotte Holm. 

I maj måned blev En hyggelig havefest afholdt for første gang. Det var en succes, 
selvom vejret ikke viste sig fra sin bedste side. Landsbyforeningen støttede selv-
følgelig dette initiativ, som gentages i år. 

Landsbyforeningen støttede også Fire Fede Feriedage, hvor over 100 børn deltog 
over flere dage. Og der blev igen i 2008 afholdt en række aftenskolehold: Maleri, 
Callenetics og Mad for mænd. Som "afslutning" på året blev juletræsfesten af-
holdt, hvor der deltog ca. 44 børn med forældre. I år var der arrangeret lucia-
optog og musik til julesangen og selvfølgelig fik vi besøg af julemanden. 

Som opstart på 2009 fik Landsbyforeningen arrangeret det første af forhåbentligt 
flere møder i det nye Oksenvad Whiskylaug. På mødet fortalte Claus Carstens vidt 
og bredt om forskellige whiskyer, som også blev prøvesmagt. Vi forventer, at ar-
rangere en tur til Whiskymessen i Kolding i maj. 



Landsbyforeningen modtager gerne forslag til nye projekter. Der er mulighed fora 
t søge om tilskud til projekter i LAG - dog skal vi selv betale 50%. 

ad 3a. Formandens beretning OSA 

Kjeld startede med at fastslå at der burde være tre medlemmer i OSA's bestyrel-
sen. Dog mangler der et medlem fra de foreninger, der er brugere af OSA. 

Gymnastiksalens anvendelse blev fordelt mellem OIF og ØB. Derudover har Cirkus 
Dannebrog brugt salen til træning og som tak for lån givet OSA 10 billetter til en 
cirkusforestilling. 

Gymnastik må gerne bruges i weekenden af private. Nøglen kan hentes hos Niels 
Hilger mod betaling af 20,- 

Haderslev Kommune har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan for de næste 10 
år. Ifølge planen skal der anvendes 200-300.000 kr. om året i vedligeholdelse. 
Spørgsmålet er så om planen får lov til at blive til virkelighed. 

Der er blevet indkøbt nyt dansegulv til gymnastiksalen. 

Bemærkninger og spørgsmål til de to beretninger 

Det blev foreslået at lade foreningernes bestyrelsesmedlem gå på skift mellem 
foreningen, f.eks. i to år ad gangen. 

Lillian Dam tilbyder endnu en gang sin hjælp til OSA, som hun har gjort de sidste 
tre år uden at hun har fået lov til dette. 

Jan Henriksen gjorde opmærksom på at OSA måske burde have mere styr på 
hvem, der bruger stedet. Ellers kan det være svært at sikre sig at rengøringen er i 
orden. Det bør også overvejes hvilke former for aktiviteter, der må f.eks. i gymna-
stiksalen. 

Det blev foreslået at man kunne registrere på Oksenvad.dk, når salen er optaget. 
Andre foreslog at der på OSA burde være en seddel, hvor det fremgik hvem, der 
havde salen hvornår. 

Endvidere blev det påtalt at tildeling af timer i juni skal ske ved personligt frem-
møde. 

Der blev spurgt om hvornår en aktivitetsdag til forskønnelse af OSA bliver til no-
get. 

Der blev også stillet spørgsmål til vedligeholdelsesplanen. Det er en meget detal-
jeret plan udarbejdet af et rådgivende firma. Den beskriver bl.a. vedligeholdelse af 
tag, vinduer mm. 

Der blev spurgt til status for forlængelsen af Grønnevej. Dette arbejdes der på. 
Kommunen er kontaktet og vi venter på en tilbagemelding. Det blev ønsket at få 
etableret en "rasteplads" halvvejs på Grønnevej. 

Lars Stokholm efterlyste igen projekter og kunne nævne eksempler på gamle pro-
jekter i form af en legeplads i Ørsted, hoppepude ved OSA og plantning af krokus i 
landsbyerne samt Mølledammen. 

ad 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab LBF 

Anders Gram fremlagde Landsbyforeningens årsregnskab for 2008, som viste et 
overskud på lidt over kr. 15.000,- Dog mangler vi endnu at betale noget til kom-
munen for aftenskolekurserne.  

Det bør dog også bemærkes, at der heller ikke i 2008 blev opkrævet medlemskon-
tingent. Der forventer vi dog at gøre i 2009. 



ad 4a. Forelæggelse af det reviderede regnskab OSA 

Kjeld Holm fremlagde driftsregnskabet for 2008. regnskabet viste et lille overskud 
på ca. kr. 2.600,-   

Den store udgift i 2008 var indkøb af et nyt dansegulv til gymnastiksalen til ca. kr. 
5.400,-  

ad 5. Indkomne forslag  

Bestyrelsen af ikke modtaget forslag 

ad 6. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fastholdes på kr. 30,- for en person og kr. 50,- for en husstand. 

ad 7. Valg  

a) Bestyrelsesmedlemmer LBF:  
Anders Gram og Kjeld Holm blev genvalgt.  
Jørgen Bertelsen kan ikke genvælges, da han er fraflyttet sognet. I stedet foreslår 
bestyrelsen Birgitte Boesen. Birgitte blev valgt uden kampvalg. 
 
b) suppleanter til bestyrelsen 
Mogens Hesselberg og Vicky Pedersen blev genvalgt. 
 
c) Revisor og revisorsuppleant  
Jan Tonnesen og Karl Hansen blev genvalgt 
 
d) Bestyrelsesmedlemmer OSA  
Ingen er på valg i år 

ad 8. Uddeling af forskønnelsesprisen  

Mogens Heiselberg uddelte forskønnelsesprisen på vegne af forskønnelsesudval-
get. Han startede med at nævne at der var mange mulige emner. Udvalget arbej-
dede også på ikke at uddele præmien i samme by to år i træk. 

Modtagerne af årets forskønnelsespris er Anette & Egon Schultz, Tovskovvej 54 i 
Oksenvad 

ad 8a. Valg af forskønnelsesudvalg 

Alle medlemmerne i forskønnelsesudvalget blev genvalgt. Udvalget består af: Jan 
Tonnesen, Mogens Hesselberg, Randi Krab, Alfred Jensen og Jørgen Rosenberg 

ad 9. Eventuelt 

Der blev gjort opmærksom på at der var sorte streger på gulvet og hakker i gulvet 
i gymnastiksalen. 

Der blev forespurgt på endnu en tur til Skrydstrup Flyveplads til natflyvning. Lars 
Stokholm forventer at arrangere en tur til efteråret - sikkert i perioden uge 44-48. 

Som aktivitet blev en tur til Christiansfeld foreslået. Ligeledes blev det foreslået at 
besøg Timmermans landbrug. 

Der blev spurgt til hvorfor der var en tom halv side i seneste aktivitetskalender. 
Det skyldtes manglende indmeldinger. Ligeledes blev der spurgt til hvorfor Lands-
byforeningen generalforsamling ikke havde været i aktivitetskalenderen. 

Der blev også gjort opmærksom på at OSA måske kan få aktivitetskalender gratis 
med i Aktiv Sommersted. Kontakt Stinne Carstensen. 



Efterfølgende blev der trukket lod om 5 * 2 billetter til Cirkus Dannebrog. Vinderne 
blev udtrukket af Lillian. De heldige vindere blev: Jørgen Rosenberg, Alfred Jen-
sen, Anders Gram, Kjeld Holm og Peter Horsbøll Møller. 

 


