Dato: 02-06-2015
Tid: Kl. 20.00
Sted: HKIC
Aksel Andersen, Mette Jensen, Ingrid Kristensen, Lisbet Dam Kjær og Lone
Handberg
Ralf Roelsgaard og Svend Åge
Jens Lauritsen, Martin Andersen

Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde
Tilstede:
bestyrelsesmedlemmer
Tilstede suppleanter:
Afbud:
Referent:
Referat udsendt den:

Dagsorden:
•

Godkendelse af referat fra sidste møde

•

Skt. Hans planlægning – hængepartier fra sidste møde.
•

•

Hvor mange kommer om aftenen – hvor mange hjælpere skal vi forsøge at
finde?

Regler for brug af info-skærme (opslag herpå)
•

Status for indkøb af info-skærmene

•

Placering af skærmene

•

Opfølgning på evt. emner fra det forudgående fælles Lokalrådsmøde kl. 19-20

•

Orientering v/ Formanden
•

”Den hjælpende hånd”

•

”Go On”

•

Status på projekt ”ny hjemmeside”

•

Orientering fra div. Udvalg m.v.

•

Orientering v/ Kasser

•

•

´Fremtidens´ kasser oplæring

•

Arrangement(er) i efteråret – skal vi planlægge 1-2 arrangementer i
okt./nov.

Evt.

Referat:
•

Godkendt uden bemærkninger
1

•

Vi tænder grillen kl.17 – folk medbringer selv mad og tilbehør. Øl, vand og kage kan
købes på pladsen… Båltale kl.19 og bålet tændes efterfølgende.

•

Status er at vi arbejder på sagen, og vi forventer at der sker noget på den anden side
af sommerferien.
Tilbud er indhentet, og vi arbejder med at vælge teleselskab (Lone undersøger)
Regler udarbejdes på næste møde.

•

Landdistriktspuljen: Hvad skal der søges penge til i oktober 2015.

•

a. ”Den hjælpende hånd” – diverse aviser er kontaktet og der er lavet opslag i
byen/facebook.

•

•

”Go on” – Lone arbejder på at få kontakt med den rigtige mand i firmaet.

•

”Ny hjemmeside” – Lone sidder med i udvalg ved Herning kommune, og der
arbejdes på sagen.

Byfest udvalget er ved at være klar til august – der mangler diverse hjælpere.
Aksel arbejder på at finde en løsning på de eksisterende hjerte startere i byen –
vedligeholdelse mm.

•

Ingen bemærkninger fra kasseren
•

•

Oplæring af `fremtidens` kasser – Ingrid vil tage Lisbet med under sine
vinger.

Arrangementer i efteråret –
24. oktober bliver der holdt fest v. byfest udvalget…
6. november børneteater festival
Foredrags aften ved Poul Vester/Banko Carl..?
Koncert?

Opfølgning
Punkter/emner til næste møde:
Andet at bemærke / huske:
Tid og sted for næste møde:

Regler for brug af infoskærme.
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