
Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde
Dato: 11-08-2015

Tid: Kl. 19.30

Sted: Hos Ingrid

Tilstede: 

bestyrelsesmedlemmer

Aksel Andersen, Martin Andersen, Jens Lauritsen, Ingrid Kristensen, Lisbet Dam 
Kjær og Lone Handberg 

Tilstede suppleanter: Ralf Roelsgaard og Svend Åge

Afbud: Mette Jensen (mødte ca. kl. 20.00)

Referent: Lone Handberg

Referat udsendt den:

Dagsorden:

• Godkendelse af referat fra sidste møde

• Evaluering af Skt. Hans 

• Generalforsamling d. 5. november

• Orientering v/ Formanden

• Hjemmeside

• Info-skærme

• Orientering fra div. udvalg m.v.

• Orientering v/ Kasser

• Evt. 

Referat:

• • • • Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.
(OBS på hvad vi kunne finde af ”emne” at søge penge til fra Landistriktpuljen. 
Lokalrådet arbejder på belysning til Anlægget.)

• • • • Evaluering af Skt. Hans 

Fik et lille overskud på knap 800 kr.
Der kom pænt mange mennesker til bål, tale og kaffe.

• • • • Generalforsamling d. 5. november

Vi starter med fællesspisning kl. 18 – Borgerforeningen giver.
Alle medlemmer kigger vedtægterne igennem mhbp. Om der er ønske om evt. 
vedtægtsændringer. Deadline for tilbagemelding 31/8-2015 til Formanden.

• • • • Orientering v/ Formanden
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• Ny hjemmeside:  Der arbejdes på det i den lille gruppe, som er nedsat under 
Landsbykontaktudvalget – men det tager tid og koster en del penge. Der 
arbejdes fortsat på at finde en leverandør.

• Info-skærme:
Vi forventer, at infoskærmene er opsat primo september. Der mangler et 
par små ting vedr.  internetforbindelse i Spar. Der vil kort efter opsætning 
blive et webinar for 1-3 personer á 45 minutters varighed, hvor der 
undervises i brugen af skærmene.

• Nyt foredrag med Poul Vester (Haderup i billeder) d. 22. oktober kl. 19-22 i 
HKIC. Der er ”madaften” hos Kirja forinden. Pris 25 kr. for foredrag incl. kaffe 
og kage.
Poul tilbyder guidet rundtur i Finderup Øvelsesterræn 19./20. sept – var det 
noget? Bestyrelsen kan ikke afse tiden til det i år, men evt. næste år.

• Tilbagemelding fra Transportudvalget – der bliver kigget på sagen, vi hører 
når der sker noget.

• • • • Orientering fra div. udvalg m.v.

• Landsbykontaktudvalget: Landistriktspolitikken bliver der arbejdet på, den 
blev ikke godkendt i 1. omgang. Mogens er tovholder på opgaven.
Infoskilte til vores infotavler mm. – Aksel og Ralf arbejder på at få noget 
lavet til standeren henne ved bus-holdepladsen. Der skal undersøges mht. 
pris, hvad der skal stå og hvad der er relevant at pege ud på kortet. Aksel, 
Ralf og Mogens er arbejdsgruppe på opgaven.

• Byfesten 
Det kører på skinner, det ser ud til at der bliver ”run” på. 
Der er mange hjælpere knyttet til – tak for det 

• • • • Orientering v/ Kasser

Intet

• • • • Evt. 

Intet

Opfølgning
Punkter/emner til næste møde: Evt. Vedtægtsændringer

Evaluering byfesten
Klargøring til Poul Vester foredrag og Generalforsamling

Andet at bemærke / huske:

Tid og sted for næste møde: 22. september kl. 19-20 med Lokalrådet
22. september kl. 20-22 bestyrelsesmøde
Begge møder i HKIC
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