
Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde
Dato: 20-10-2015

Tid: Kl. 19.30

Sted: HKIC

Tilstede: 

bestyrelsesmedlemmer

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

Tilstede suppleanter: Svend Åge

Afbud: Ralf Roelsgaard og Martin Andersen

Referent: Mette Jensen

Referat udsendt den:

Dagsorden:

• Godkendelse af referat fra sidste møde

• Sidste udeståender vedr. kommende arrangementer.

• Poul Vester arrangement d. 22. oktober

• Generalforsamling d. 5. november 

• Regnskabet for borgerforening og byfestudvalget!

• Kontingentfastsættelse

• Det endelige udkast til vedtægtsændringer

• Børneteater d. 6. november

• Juletræstænding – opgaver mm (se vedhæftet matrix)

• Julekoncert – opgaver mm. (se vedhæftet matrix) 

• Orientering v/ Formanden

• Orientering fra div. udvalg m.v.

• Orientering v/ Kasser

• Evt. 

Referat:

• Referatet er godkendt

• a. Ingrid tager entre, Svend Åge, Aksel og Jens stiller borde op.  Fælles oprydning….

b. i. Revideres og gennemlæses inden generalforsamlingen.

    ii. Kontingent fortsætter uændret.  Perioden ændres i det kommende år, så 
regnskab- og kontingents perioden følges.

   iii. Bestyrelsen er enige i det fremlagte oplæg.
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c. Familie teater i samarbejde med Herning kommune kl.15.45-16.30. Derefter er 
der fællesspisning med tilmelding…. Hjælp på dagen/oprydning modtages gerne!

• Juletræstænding planlagt til fredag d.27 november kl.17 – opgave matrix er udfyldt. 

• Julekoncert d.11 december – opgave matrix er udfyldt.

• Orientering v. formanden – lidt nyt om den kommende hjemmeside i samarbejde 
med kommunen, forventes køreklar i marts 2016. 

• Lokalrådet:  

Projekt ”Å-Turisme” – fællesmøde med forslag til en ansøgning om hvad der skal 
være ved åen og i byen for at trække turister til. (En masse ideer er samlet)…

Landdistriktspulje ansøgning – fællesbestyrelsen for skolen er kommet med et 
forslag om en ”Fitness sti” ved skolen og HKIC. Der laves en ansøgning i samarbejde 
med fællesbestyrelsen og indsendes inden d.31 oktober. 

• Intet nyt – regnskab klargøres til generalforsamling.

Opfølgning
Punkter/emner til næste møde: Evt. bestyrelsesmedlem i udvalget til fitness sti…

Andet at bemærke / huske:

Tid og sted for næste møde:
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