Dato: 22-09-2015
Tid: Kl. 20.00
Sted: HKIC
Aksel Andersen, Jens Lauritsen, Ingrid Kristensen, Lisbet Dam Kjær, Mette Jensen
og Lone Handberg
Ralf Roelsgaard og Svend Åge
Martin Andersen

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

Dagsorden:
•

Godkendelse af referat fra sidste møde

•

Generalforsamling d. 5. november
•

Hvem gør hvad – mad, kaffe, opslag mm.

•

Hvem er på valg og modtager evt. genvalg.

•

Vedtægter – forslag til ændringer?

•

Skal der et skriv ud på infoskærme, hjemmeside, FB?

•

Poul Vester foredrag 22. okt. – opgavefordeling.

•

Juletræstænding og Julekoncert - ganske kort, er der noget vi skal huske på allerede
nu? (Juletræ?)

•

Børneteater d. 6. november – hvad og hvordan, opgavefordeling?

•

Orientering v/ Formanden
•

Hjemmeside

•

Info-skærme

•

Evt. opsamlende punkter fra det foregående fællesmøde med Lokalrådet.

•

Orientering fra div. udvalg m.v.
•

Byfest - status

•

Orientering v/ Kasser

•

Evt.

Referat:
•

Godkendt

1

•

a. Fællesspisning (tilmelding til Mette)
b. På valg er: Jens, Martin og Ingrid (Jens ønsker ikke genvalg) og suppleanter.
c. Mogens Pedersen og Ralf har arbejdet på ”opdateringer” af borgerforeningens
vedtægter. Gennemgang af disse og vedtages på generalforsamling d.5.
november.
d. Infoskærm – Lone/Mette, Hjemmeside – Lone, FB – Mette, Avis – Aksel

•

Poul Vester aften – lokaler er booket, entre – Lisbet, Ingrid bestiller kaffe/kage.

•

Juletræstænding/julekoncert - punktet udsættes til næste møde.

•

Børne/familie teater om eftermiddagen, fællesspisning mm. Mette og Lisbet
arrangere.

•

a. Lone fortæller om vores nye hjemmeside – forløbet går lidt langsomt, men der
arbejdes på sagen. Kommunen er stadig inde over og der samarbejdes med mange
små lokale byer i kommunen. (27 landsbyer og 6 centerbyer).
b. Infoskærme kører og bestyres af Lone og Mette. Kalender modul tilkøbes og
venter info fra firmaet.

•

Lokalråds møde - udsættes til næste møde.

•

Byfest: Godt arrangement, og der arbejdes på nye ideer til næste år

•

intet nyt – der er styr på betalinger af infoskærme mm.

•

Evt.

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

Juletræstænding, Julekoncert, Børneteater, Klar til Generalforsamling,
Poul Vester foredrag
Vedtægts ændringer – kladde.
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