
Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde
Dato: 23-02-2015

Tid: 20:00-22:00

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

• Status på 1-1-2 ordningen

• Hjemmesiden - status

• Facebook-siden

• Evaluering foredragsaften

• Evaluering fastelavn

• Orientering v/ Formanden

• ”Den hjælpende hånd”

• ”Go On”

• Orientering v/ Kasser

• ”Julefrokostkontoen”

• Orientering fra div. Udvalg m.v.

• Evt. 

Referat:

• Godkendt

• Der er 13 stk. i byen der gerne vil være med, og kurset bliver d.4 marts. Hjertestarter 
skabet et sat op. Følg op på de eksisterende hjertestartere…. Ralf fortsætter 
projektet.

• Hvad vil vi med den nye hjemmeside? Herning kommune afholder møde om et 
projekt, hvor de hjælper med opstart af ny hjemmeside. Indhente info om de 
forskellige foreninger i byen, så man kan se hvilke aktive foreninger der er. Ralf og 
Lone deltager i mødet ved kommunen og melder tilbage derefter.
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• Mette opdaterer reglerne for gruppen.

• Rigtig god aften – Poul er klar på endnu en aften, og det er der også ønsker om i 
byen. Vi arbejder på ideen til efteråret.

• 69 børn til tøndeslagning, 41 personer til fællesspisning. 

Der arbejdes med ideer til næste år – leg/underholdning for alle aldre i familien. 

• ”Den hjælpende hånd”: Jørgen Nydam er tovholder på opgaven, og vi hjælper dem i 
gang.

”Go´On”: Der kan igennem Go´On hentes nogle penge når folk tanker. Lone 
undersøger sagen…

• ”Julefrokostkonto” er i orden.. 

Girokort er fordelt og klar til omdeling.

• Ingen beretninger

• Lola Jensen arrangement planlagt og billetsalget går fint..

Hvad gør vi i fremtiden med arrangementer i byen? Hvad skal der ske for at få nogle 
arrangementer der giver et rimeligt overskud…  

Opfølgning
Punkter/emner til næste møde: Regler for opslag på infotavle.

Andet at bemærke / huske:

Tid og sted for næste møde: 21.april kl.19.30 i HKIC
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