Dato: 16/11-2015
Tid: Kl. 19.30
Sted: HKIC
Aksel Andersen, Mette Jensen, Ingrid Kristensen, Lisbet Dam Kjær, Svend Åge
Nielsen, Anne Hansen og Lone Handberg
Bent Frederiksen

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

Dagsorden:
•

Godkendelse af referat fra generalforsamling og sidste møde 20/10-2015

•

Orientering v/formanden.

•

Konstituering af bestyrelsen: Formand, næstformand, sekretær, kasser
•

Valg af medlemmer til udvalg:
•

Byfestudvalg,

•

Lokalrådet

•

Repræsentantskab i HKIC

•

Repræsentant ved generalforsamling i støtteforeningen ved Jens
Jensens Anlæg

•

IT-udvalg (hjemmeside/infoskærme)

•

Evaluering af generalforsamling.

•

Evaluering af Børneteater

•

Fastsættelse af datoer for 2016

•

Udeståender i forhold til de sidste to arrangementer i år:
•

Julestræstænding på Torvet den 27/11 + fællesspisning i HKIC.

•

Julekoncert den 11/12.

Evt.

•

Referat:
•

Godkendelse af referat fra sidste møde og generalforsamling – ingen kommentarer.

•

Orientering v/formanden:
Herning kommune har godkendt budgettet til den nye ”fælles” hjemmeside, og
1

sidste del af arbejdet begynder. Planen er at det skal være klar til 1.februar 2016,
men kan hurtigt skride, når det er et fælles projekt med flere små byer i Herning
kommune
•

•

Konstituering:
•

Formand – Lone Handberg

•

Næstformand – Aksel Andersen

•

Sekretær – Mette Jensen

•

Kasserer – Ingrid Kristensen

•

Byfestudvalg – Mette Jensen

•

Lokalråd – Aksel Andersen

•

Repræsentantskab i HKIC – Anne Hansen og Mette Jensen

•

Repræsentantskab i Jens Jensens Anlæg – Ingrid Kristensen

•

IT-Udvalg (hjemmeside/Infoskærm) – Lone Handberg/Mette Jensen

Evaluering af generalforsamling:
Mulige vedtægtsændringer gemmes til generalforsamling i 2016.
Samarbejde med byfest udvalget – ændring i vedtægter.
Hvad gør man i fremtiden, for at få den yngre generation med??

•

Børneteater – 32 børn og tilhørende forældre. Fællesspisning efterfølgende (vi vil
gerne sidde i salen og spise næste år)

•

Fastsættelse af datoer for 2016
Fastelavn lørdag d.6 februar
Musik gruppe tirsdag d.1 marts
Borgermøde tirsdag d.12 april
Skt. Hans torsdag d.23 juni
Måneskin torsdag d.18 august
Byfest/Powerpull lørdag d.20. august
Generalforsamling onsdag d.2 november
Juletræs tænding fredag d.25 november
Julekoncert november/december (dato kommer senere)
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Torsdag d.7 januar
Tirsdag d.9 februar inkl. Byfestudvalget

•

Juletræstænding d.27/11 + fællesspisning – opgavematrix lavet
Julekoncert d.11/12 – opgave matrix lavet

•

Evt.

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