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En forårsbebuder: Den blå anemone. (Foto Eilif Pedersen)
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Ja, - foråret er på vej, ingen tvivl om det. Og da der ikke var indkommet nogle
billeder til dette blad, blev det blå anemoner fra min have, som kom på forsiden.
Sammen med det gode vejr og dagens (16/4) gode meldinger om adskillige
åbninger efter coronanedlukningen, så må vi gå lysere tider i møde.
Tennis er i fuld gang - ingen restriktioner.
Billard er i fuld gang - ingen restriktioner.
Petanque er i gang - uden specielle restriktioner.
Fodbold er netop startet.
Walk & Talk må nu have endnu flere deltagere!
Indendørs kan gymnastik og badminton for unge og
gamle gå i gang.
Kirken kan snart åbne for op til 50 personer. (Må de
synge??)
Seniorklubben har ligget stille længe, men kan nu
forberede den nye sæson - måske med en mindre
udflugt i sensommeren.
Landsbyfesten bliver desværre ikke mulig i starten af
juni, - måske senere?
Martsviol - glimrende
Købmanden har åbent - ja, det er jo ikke noget nyt!
snapseplante
Her er det nye nummer af Landsbyposten - helt nyt!
/Eilif Fogh Pedersen
PS. Og så har du her et nummer af LP - helt uden noget fra Alex Andersen- er
det nogensinde sket før? - I så fald hvornår???
DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
15.
DECEMBER

Landsbyposten trykkes af Hans Thiim, Bramming
i 350 eksemplarer, udgives af H.S.U.G., og omdeles
til samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
Kommercielle annoncer: 400 kr/side.
Redaktion & distribution:
Eilif Pedersen
Dorthe Andersen
Lis Andersen
Tlf. 40 17 28 17 Tlf. 27 51 33 52 Tlf. 51 92 68 87

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS

AFLYSNING AF BORGERMØDET DEN
20. APRIL.
NY DATO FOR MØDET ER:

15. juni 2021
Kl. 19:00

i HSI, Kjærgaardsvej 9, i Hunderup.
Tilmelding senest 7. juni på denne mailadresse:
sommerboesen@gmail.com

Aftenens program:
Kl. 19:00

Velkomst og status om solcelleparken samt orientering om nye tiltag
siden sidste borgermøde ved Jørn Boesen Andersen.

Kl. 19:15

Borgmester Jesper Frost Rasmussen fortæller om hvorfor kommunen
ønsker at indgå i vores grønne projekt.

Kl. 19:30

Præsentation af model for kollektiv varmeforsyning. (fjernvarme) ved
Din Forsyning.

Kl. 20:00

Projektets betydning for lokalområdet og vigtigheden af en sammenhængende grøn energiforsyning i Hunderup Sejstrup ved Jesper Brix.

Kl. 20:20

Kaffe med mulighed for spørgsmål til de 4 indlæg herunder
tilkendegivelser af interesse for kollektiv varmeforsyning.

Kl. 21:00

Orientering om økonomien, kapacitet samt placering af Solcelleparken.
Orienteringen vil tage udgangspunkt i:
· Formål og Ide med Solceller
· Solcellernes kapacitet og leverandør.
· Solcellernes placering.
· Juridisk enhed
· Økonomi, fondsansøgninger, bank tilsagn.

Kl. 21:30

Mulighed for tegning af anparter i Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS.

Vi har udarbejdet et tegningsprospekt til solcelleanlægget, der tilsendes ved tilmelding til
borgermødet.
I kan også deltage i mødet uden forberedelse og lytte til oplæggene. Efterfølgende får I så
14 dage til at beslutte jer for, om I vil købe anparter i solcelleprojektet. Hver anpart er sat til
15.000 kr.
Venlig hilsen
Svend Aage Nissen, Jesper Brix og Jørn Boesen Andersen
HUNDERUP SEJSTRUPS FREMTID
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Repræsentantskabsmøde i HSI / H.C. Jochimsen
Hermed indkaldes til det årlige repræsentantskabsmøde i HSI.
Mødet har til formål at give en orientering om institutionen HSI til
repræsentantskabet, herunder om hvordan året 2020 er gået, samt
om vores forventninger og tiltag for året 2021.
Mødet afholdes:
Mandag den 10. maj 2021
Kl. 19.30-21.30
Samlingssalen, HSI
Dagsorden:
1.
Valg af skriftefører og stemmetæller
2.
Valg af ordstyrer
3.
Årsberetning
4.
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 til godkendelse
5.
Fremlæggelse af budget for 2021 til godkendelse
6.
Behandling af indkomne forslag eller forslag fra repræsentantskabet
7.
Valg af formand og næstformand
8.
Valg af yderligere 3 forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant
9.
Valg af revisorer
10. Eventuelt
Ved repræsentantskabsmødet vil HSI være vært med en øl, vand og
brød.
Regnskab 2020, budget 2021 samt vedtægter kan ses andet sted i
Landsbyposten.
Forslag til punkter til dagsorden skal fremsendes til repræsentantskabets formand inden 1. maj. Af hensyn til forplejningen skal
tilmelding til mødet ske senest 4 dage før mødets afholdelse.
Venlig hilsen
H.C. Jochimsen
Privat mobil: 40 53 23 19
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Vedtægter HSI
§1
Institutionens navn er Den selvejende Institution Hunderup-Sejstrup Idrætssal. HSI er
en selvejende institution med hjemsted i Hunderup i Esbjerg kommune.
§2
Institutionernes formål er at lade opføre og drive en sal indrettet til almene kulturelle
formål – først og fremmest skoleidræt, frivillig sportsudøvelse, opvisning og lignende.
Den skal i overvejende grad være til rådighed for beboerne i Hunderup sogn – i skoletiden til disposition for skolen.
Institutionen udøver sin virksomhed gennem repræsentantskab og forretningsudvalg.
§3
Den til opførelse af bygningen fornødne kapital tilvejebringes ved støttebeløb fra institutionerne og egnes beboere, ved brug af frivillig arbejdskraft og leverandørrabatter
samt ved belåning af ejendommen.
§4
Institutionen ledes af et repræsentantskab, der sammensættes på følgende måde:
•
4 repræsentanter fra HSUG
•
1 repræsentant fra menighedsrådet ved Hunderup kirke
•
1 repræsentant fra Landsbyscenen Hunderup-Sejstrup
•
1 repræsentant fra Sejstrup forsamlingshus
•
1 repræsentant fra Lokalrådet i Hunderup-Sejstrup
•
1 repræsentant fra Hunderup-Sejstrup Fremtid
•
1 repræsentant fra seniorklubben i Hunderup-Sejstrup
•
1 repræsentant fra sognearkivet i Hunderup-Sejstrup
•
1 repræsentant fra Hunderup-Sejstrups dagplejere
Overstående repræsentantskab vælges/udpeges af de respektive foreninger/institutioner. Ved nyvalg til repræsentantskabet skal vedkommende forening/institution meddele navnene på de nyvalgte repræsentanter til repræsentantskabets formand. Repræsentantskabet kan med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte supplere sig med nye
medlemmer.
§5
Repræsentantskabet afholder et ordinært møde om året (vintermøde).
Vintermødet afholdes i marts med følgende dagsorden:
1.
Valg af skriftefører og stemmetæller
2.
Valg af ordstyrer
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3.
Årsberetning
4.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5.
Fremlæggelse af budget for kommende år til godkendelse
6.
Behandling af indkomne forslag eller forslag fra repræsentantskabet
7.
Valg af formand og næstformand (selvskrevne til forretningsudvalget)
8.
Valg af yderligere 3 forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant
9.
Valg af 2 revisorer
10.
Eventuelt
Repræsentantskabet vælger forretningsudvalg efter prioriteringsmetoden.
Forslag, der ønskes taget til behandling på vintermødet, skal være fremsendt til repræsentantskabets formand eller forretningsudvalget inden 1. marts.
Til vintermødet skal regnskab og budgetforslag medsendes indbydelsen.
Der kan afholdes ekstraordinære repræsentantskabsmøder.
Formanden eller næstformanden (der ved forfald i enhver henseende træder i formandens sted) indkalder til møde med udsendelse af dagsorden senest 8 dage før dets afholdelse.
Når mindst 5 medlemmer af repræsentantskabet anmoder formanden derom, skal denne indkaldes til ekstraordinære repræsentantskabsmøder.
Over repræsentantskabets møder føres en beslutningsprotokol, der efter hvert møde
underskrives af formand og ordstyrer.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når halvdelen af medlemmerne er mødet.
Beslutninger træffes med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte – jf. § 11 og § 12.
Hvis et sammentrådt møde ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes der til et nyt møde senest 2 uger senere, og dette møde er da beslutningsdygtigt uden hensyn til mødets antal.
§6
Forretningsudvalget består af 5 medlemmer og vælges således:
Repræsentantskabets formand og næstformand er selvskrevne. Herudover vælges 3
medlemmer på repræsentantskabsmødet smat en suppleant for disse.
Ved bortrejse eller anden forfald foretages suppleringsvalg ved det første stedfindende
vintermøde i repræsentantskabet.
§7
Forretningsudvalget er salens daglige ledelse. Det konstituerer sig med formand, næsteformand, sekretær og kasserer. Der anlægges en beslutningsprotokol, hvori føres alle
beslutninger. Protokollen skal underskrives af alle ved mødet tilstedeværende medlemmer.
Forretningsudvalget kan ansætte og afskedige en evt. opsynsmand.
Forretningsudvalget afholder møde mindst 1 gang i kvartalet.
Formanden eller 3 medlemmer kan forlange ekstraordinære møder afholdt.
Udvalget træffer sine beslutninger ved simpel flertal.
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Forretningsudvalget er ansvarlig for, at institutionens ejendom og indretninger holdes
ved lige og altid forefindes i forsvarlig stand.
Det drager endvidere omsorg for tegning af fornødne forsikringer.
Forretningsudvalget er endvidere ansvarlig for føring af institutionens regnskab.
§8
Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet skal indeholde resultatopgørelse og balance.
Det skal i øvrigt affattes under iagttagelse af den omhu og forsigtighed, der præger god
forretningsskik.
Det daglige grundlag for bogholderiet føres i kassebog, som forretningsudvalgets kasserer har ansvaret for.
§9
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der for 2 år ad gangen vælges af repræsentantskabet.
Revisorerne afgår skiftevis og kan genvælges.
§ 10
Ved køb/salg eller pantsætning af ejendom kræves hele forretningsudvalgets underskrifter og Esbjerg kommunes godkendelse.
Forretningsudvalget fastsætter nærmere regler for fuldmagt for institutionens bank og
girokonto.
§ 11
Ændringer eller tilføjelser til nærværende vedtægter kan ske, når de vedtages på et repræsentantskabsmøde med 2/3 stemmeflertal af alle repræsentantskabets medlemmer.
Tvivlsspørgsmål m.h.t. fortolkning af vedtægterne afgøres af repræsentantskabet ved
almindelig stemmeflertal.
§ 12
Institutionen kan opløses, når dette vedtages af to på følgende repræsentantskabsmøder
med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, hvor der på hvert møde afgives 75 % af alle
repræsentantskabets stemmer for opløsning.
I tilfælde af ophør overgår institutionens aktiver til lokalt ungdomsarbejde.
§ 13
I tilfælde af optagelse af lån skal Esbjergs kommune spørges.
§ 14
Vedtægtsændringer skal generelt ikke godkendes af Esbjerg kommune. Med undtagelse
af vedtægtsændringer vedrørende punkter omkring køb og lån. Se §§ 10 og 13.
§ 15
Budget og regnskab skal ikke godkendes af Esbjerg kommune.
Således ændret og vedtaget på repræsentantskabsmødet mandag d. 1. april 2019.
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Årsregnskab for HSI
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Turneringsplan for Old Boys holdene/ Mads Boesen
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Walk & Talk / Helle Hvitved
2. maj kl. 10:00
Kirkevej, Stenbrovej, Kjærgårdsvej. 4,8 km.
Start: Asmus Jægers sten. Trinbrættet 10 minutter senere.
9.maj kl. 10:00
Kjærgårdsvej, Nørlundvej, Fruerlundvej, Kjærgårdsvej. 5
km
Plus et smut igennem parken.
Start Asmus Jægers sten
18. maj kl. 16:00
Kirkevej, Ribevej, Kjærgårdsvej. 4,8 km
Start: Asmus Jægers sten. Trinbrættet 10 minutter senere.
30. maj kl. 10:00
Årets sidste tur. Vi går i Hollænderskoven.
Vi mødes i krydset Fruerlundvej/Kjærgårdsvej.

T
S
Y
L
AF
SOGNEARKIVET

v/ Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19,30 til 21,30
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Nyt fra Lokalrådet / Claus Simonsen
Kommunen har meddelt at generalforsamlinger og lignende
arrangementer der blev aflyst i
efteråret 2020, med fordel kan
afholdes i foråret 2021 hvor restriktionerne er knap så strikse.
Lokalrådet har derfor besluttet
at indkalde til ”årsmøde 2020”
onsdag d. 19. maj kl. 19.30 i HSI,
klublokalet på Kjærgårdsvej 9A.
Dagsordenen kommer til at bestå af de punkter vi skal inddrage
ifølge vore vedtægter. Der kommer mere ”kød på” når vi laver
vort ordinære årsmøde i sidste
uge af oktober (en aften i ugen
25. til 29. oktober – nærmere
dato kommer senere).
En lokalplan for ”Haven” på
hjørnet af Kjærgårdsvej og Kragelundvej i Hunderup har været
i høring og er nu vedtaget. Lokalplanen medfører bl.a. at området
fremover skal anvendes til grønt
fællesareal uden bebyggelse.
”Haven” ejes af foreningen Hunderup-Sejstrups Fremtid.
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Esbjerg Kommune har sendt et
udkast til en tværgående strategi
for Kunst i det offentlige rum i høring. Projektet virker i lokalrådets
øjne virkelig spændende, idet det
giver mulighed for at borgerne
kan få professionelle kunstnere
til at hjælpe med at konkretisere
ideer til udsmykning af lokalområdet – og det gælder også landsbyer som vore. Høringsudkastet
kan findes på kommunens hjemmeside (https://www.esbjerg.dk/
om-kommunen/annoncer/hoeringer/tvaergaaende-strategifor-kunst-i-det-offentlige-rum).
Den omtalte hjemmeside er lidt
teoretisk, men høringsudkastet
(som der linkes til nederst på siden) indeholder bl.a. nogle virkelig interessante eksempler på
projekter der har været udført
andre steder i landet. Læs og bliv
inspireret til hvad vi kunne tænke os at få tilført vore to byer!
Claus Simonsen
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Årsmøde i Lokalrådet / Claus Simonsen
Hunderup-Sejstrup lokalråd
afholder sit årsmøde 2020
Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 19.30
i HSI’s klublokale, Kjærgårdsvej 9A
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Vang af referent
3.
Formandens beretning
4.
Fremlæggelse af regnskab
5.
Valg af revisorer. Knud Runge og Børge Sørensen er på
		valg
6.
Årets pris
7.
Eventuelt
Årsmødet skulle være afholdt i oktober 2020, men blev aflyst pga.
corona. Efter vejledning fra Esbjerg Kommune afholdes årsmødet i
foråret 2021.
Claus Simonsen
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FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Jan B. Andersen, Formand 28 49 50 29, jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vicki Hejn, Kasserer, 30 70 86 70, hsugkasser@outlook.dk
Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
Doris Præst, 40 33 42 97, kirketoften9@gmail.com
Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58,
HJEMMESIDE: www.hsug.dk

		

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON: Claus Jæger, 75 17 38 53 / 22 78 82 39. Dan Andersen
BILLARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 60 92 30 08, Doris Præst, kirketoften9@gmail.com
GYMNASTIK: Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, Karina B. Jensen, 28 49 45 13
PETANQUE: Erik Madsen, 29 70 17 06, Alex Andersen, 29 70 28 72
TENNIS: Jan B. Andersen 28 49 50 29, Eilif Fogh Pedersen, 40 17 28 17
LANDSBYFESTUDVALG: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com
FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix Jensen, 40 37 77 32.
UDLEJNING: Camilla Hejn, 75 17 24 02, sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I IDRÆTSSAL: H.C. Jochimsen, 40 53 23 19.
UDLEJNING: Anette B Jørgensen, 51 71 99 58, bjerrum-sejstrup@get2net.dk
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: Jørn Boesen Andersen, 29 79 48 41, jande@esbjergkommune.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: Jørn Høeg, 20 34 13 04, 1988hsfb@gmail.com
IDEFORUM: Mette Fredslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: Michael Rosendal, 28 15 13 73 / 53 50 07 71, mr@simplehomes.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Lene Søgaard, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 42 48 19 55, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Jan Skovsgaard Christensen, 40 14 79 68, ljsc58@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 75 17 31 45 / 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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Sognekalender / Maj
Tor
Søn
Tor
Søn
Søn
Man
Lør
Tir
Ons
Søn
Man
Tir

22 apr
25 apr
29 apr
2 maj
9 maj
10 maj
15 maj
18 maj
19 maj
30 maj
7 juni
15 juni

19,30
10
16
10
10
19,30

Generalforsamling i HSUG
Walk & Talk
Walk & Talk
Walk & Talk (s. 12)
Walk & Talk (s. 12)
Repræsentantskabsmøde i HSI (s. 4)
Deadline for næste blad
16
Walk & Talk (s. 12)
19,30 Årsmøde i Lokalrådet (s. 14)
10
Walk & Talk (s. 12)
Frist for tilmelding til møde om solceller (s. 3)
19
Borgermøde om solceller (s.3)

Landsbyfest 2021 / Jan B Andersen
Vi håbede til det sidste, at det kunne være muligt at gennemføre vores Landsbyfest i den normale uge 22. (3-4-5 juni)
Selvom der i de seneste udmeldinger fra regeringen (16. April) - er åbninger på
vej, er konklusionen at landsbyfesten uge 22 ikke kan gennemføres.
Vi arbejder på et alternativ senere på året, som vi melder ud så snart det er på
plads.
Med venlig hilsen
Landsbyfest udvalget.
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