
Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde
Dato: 21-04-2015

Tid: Kl. 19.30

Sted: HKIC

Tilstede: 

bestyrelsesmedlemmer

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

Tilstede suppleanter: Ralf Roelsgaard og Svend Åge

Afbud: Martin Andersen

Referent:

Referat udsendt den:

Dagsorden:

• Godkendelse af referat fra sidste møde

• Nyt opslag/indlæg til hjemmesiden vedr. varmepriser i Haderup

• Skt. Hans – planlægning. Hvad gør vi i år?

• Båltaler?

• Evaluering Lola-foredraget

• Orientering v/ Formanden

• ”Den hjælpende hånd”

• ”Go On”

• Flaghejsning ved konfirmation i byen (3. maj)

• Reparation af shelter ved åen

• Status på projekt ”ny hjemmeside”

• Status på de eksisterende hjertestartere

• Orientering v/ Kasser

• Orientering fra div. Udvalg m.v.

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

• Status for indkøb af info-skærmene

• Evt. 

Referat:

• Referat fra sidst er godkendt uden bemærkninger.

• Borgerforeningen er blevet spurgt ang. om vi er interesseret i at ”reklamere” lidt på 
haderupinfo.dk om de nye billigere varmepriser i Haderup. Lone sender lidt info til 
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webmaster.

• Skt. Hans – hvad skal der ske? 

Båltaler….? 

• Evaluering af Lola Jensen arrangement – godt besøgt og en hyggelig aften.

En mulighed med et andet foredrag en anden gang…

• Formanden orienterer

• Tlf.91 56 24 43 - Jørgen Nydam arbejder videre med projektet –
infoaften/dag. 

• ”Go on” – Lone arbejder videre med projektet…

• Svend Åge sørger for dette projekt.

• Svend Åge kigger på shelter projektet – reparation/måske sammen med et 
par unge mennesker.

• Ny hjemmeside – har ikke hørt noget fra kommunen endnu. 

• Hjertestarter – hvilke aftaler har vi på de to eksisterende hjertestartere – der 
undersøges.

• Kasseren orienterer – Julekoncert, Poul Vester aften og fastelavn har givet et lille 
overskud. 

Kontingent opkrævning muligvis ændres næste år?                  

Støttebidrag?

• Diverse udvalg orienterer

Lokalrådet: Ralf orienterer om ”landsbymøde” i Egtved – opmærksomhed på de små 
byer i kommunen.  Er det noget vi skal have medlemskab af, og være med i 
fællesskabet? (Branding og hjælp).

”Temadag” Landsbykontaktudvalget ved Herning kommune – vi sender et par 
stykker afsted.

Byfestudvalg: Kører den på ”rutinen” 

• Info-skærme overføres til næste møde. 

• Evt. 

Sti system – følge op på om der skal rettes op og revoveres? Sand på stien og grene 
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klippes…. 

Svend Åge følger op på projektet. 

Opfølgning
Punkter/emner til næste møde: Eksisterende hjertestartere (Aksel), Info-skærme (Mette),

Andet at bemærke / huske:

Tid og sted for næste møde: Tirsdag d.2/6 kl.19.00 med Lokalrådet
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