Dato: 13-01-2015
Tid: Kl. 19.00
Sted: HKIC
Aksel Andersen, Mette Jensen, Ingrid Kristensen, Lisbet Dam Kjær og Lone
Handberg
Svend Åge Nielsen, Ralf Roelsgaard
Martin Andersen, Jens Lauritsen

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

Dagsorden:
•

Information om Alarm 1-1-2 ordning i Haderup v. Maria fra Herning Kommune. (ca.
1 time)

•

Godkendelse af referat fra sidste møde

•

Foredragsaften d. 22. januar med Poul Vester – se vedhæftet matrix, hvem gør
hvad?

•

Fastelavn 15. februar – se vedhæftet matrix, hvem gør hvad?

•

”Den hjælpende hånd” – opstart af ordningen

•

Evaluering Juletræstænding

•

Evaluering Julekoncert

•

Orientering v/ Formanden

•

Orientering v/ Kasser

•

Orientering fra div. Udvalg m.v.

•

Evt.

Referat:
•

Besøg af Maria fra Region Midt (d.5. januar 2015) – hun gennemgik ordningen og
informerede om projektet. Borgerforeningen skal (i samarbejde med Region Midt)
finde 8-12 frivillige – melde ud på facebook, hjemmesiden, mail boks, måske dem
der var en del af den gamle hjertestarter ordning. Mette og Ralf er tovholdere på
projektet.

•

Godkendt

•

Opgave matrix er lavet og alle opgaver er fordelt – 25 kr. pr person i entre.

•

Opgave matrix er lavet – finde hjælpere.

•

Jørgen Nydam kom med et forsalg om ”Den hjælpende hånd” – en service i byen
hvor ældre hjælper ældre. Jørgen vil gerne være tovholder på dette, sammen med
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7éren. Borgerforeningen betaler abonnement/taletidskort på en telefon. Lone
Handberg snakker med Jørgen.
•

Juletræstænding:
Træet skal ikke tændes før annonceret tid
Kordinere med Kirja - fællesspisning
80 spisende – godt besøgt
Julemandsbesøg

•

Julekoncert:
Fint med 14 dage imellem
Prøve om vi ikke kan finde noget underholdning til 2015

•

”Bygningsfornyelse” fra Herning kommune – link smides på facebook og
haderupinfo.dk

”Hjemmeside-projekt” – vi arbejder med hvad der skal ske fremtidigt med vores
hjemmeside. Herning kommune har lavet et projekt med små landsbyer og
hjemmesider.
Er det noget vi skal - pris på ny hjemmeside eller skal vi gå med i Herning kommunes
projekt?
Vi ønsker flere brugere/foreninger der bruger hjemmesiden – den skal fornyes i
fremtiden.
Ralf fortsætter på projektet og tager kontakt til Herning kommune.

•

Der er bestilt girokort til kontingent indbetaling. Skal der arbejdes på ny løsning til
næste år? Opslag på facebook ang. kontingent ”har du fået et eller kender du nogle
der ikke har”.
Lave en aktivitets kalender/oversigt over bestyrelsen og sende med girokortene.

•

Lokalrådet (Aksel): De skal have fundet en ny formand, hvad er ideen med lokalrådet
og hvad skal fremtiden bringe. Markedsføring i området gennem Herning kommune
– fællesskab med andre små byer.
Ang. det ødelagte busskur – der kommer et nyt engang…..
Kontakt til Lokal Avisen, Erling Mikkelsen – tema om Haderup i uge 5 (Fastelavn, 1-12 ordning, ”Den hjælpende hånd”, Lola foredrag, Byfest, Info skærme og nye
computere i HKIC) Mette tager kontakt til ham.
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Byfesten (Mette): Byfest planlægning går planmæssigt.

•

Info-skærme - Mette arbejder videre med projektet. Service i fremtiden (efter første
år) pris?

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

Julefrokostkonto? (Mette/Ingrid) Facebook siden
Hjemmeside møde mandag d.2. februar kl.19.30
24. februar 2015 kl. 19.00 – Fællesmøde med Lokalrådet, HKIC
24. februar 2015 kl. 20.00 – bestyrelsesmøde Borgerforening, HKIC
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