
Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde 

Dato: 15-03-2016 

Tid: 19.30 

Sted: HKIC 

Tilstede: 

bestyrelsesmedlemmer 
Aksel Andersen, Mette Jensen, Ingrid Kristensen, Lisbet Dam Kjær, Svend Åge 
Nielsen, Anne Hansen og Lone Handberg  

Tilstede suppleanter: Bent Frederiksen 

Afbud:  

Referent: Mette Jensen 

Referat udsendt den:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Borgermødet d. 12. april – Planlægning i detaljer 
3. Nyt fra kasser én 

 Status på økonomi efter udbetaling til div. projekter (Fitness, Belysning, Hoppepude, 
 Konsulent til borgermødet) 
 Girokortene  

4. Nyt fra formand 

 Hjemmeside 

5. Nyt fra udvalgene 

6. Evt. 
Referat: 

1. Rettelser gennemgået og rettet. Referatet sendes rundt igen til bestyrelsen. 
 

2. Anne har snakket med Hans Kjær ang. oplæg om ”landsbyen” – hvordan ser han Haderup.. Oplæg 
på ca. 15 min.  Hvad skal vi i fremtiden med byen, og hvad kan vi? Hans Kjær er tovholder i 
debatten. (Vi skal stille med en sekretær) 
Hvad har vi gennemført af ønsker fra sidste borgermøde, succes historier fra byen ☺ Vi skal blive 
bedre til at fortælle de positive ting?  
Hvordan skaber man opbakning til gennemførsel af projekter i byen? 
5000 kr. + moms/kørsel  -Anne fortsætter kontakten ☺ 
- Kunne vi fx mødes i bestyrelsen med Hans Kjær kl.17 (fællesspisning) STOL OPSTILLING KL.16.45 

 

3. Pt. står der ca.90.000 kr. på kontoen (Vi har ”reserveret” 20.000 kr. til belysning i anlægget, 7.500 
kr. til hoppepude, og 10.000 kr. til borgermødet d.12 april). 
Langt de fleste girokort er omdelt og der begynder at gå penge ind. 
 

4. Hjemmesiden er meget snart klar.     Haderupinfo.dk 

Lone inviterer alle foreninger d.6 april kl.19.30 til gennemgang af hjemmesiden – hver forening skal 
finde en ”redaktør”.  
Ren-dag melder vi fra i år – der er ingen der har meldt sig som tovholder… 
 

5. Lokalrådet:  
Der arbejdes med lyset i anlægget – betaling osv. Der forsøges at finde flere penge til projektet… 
Kan man finde en sponsor eller indsamling? 

Sikkerhed af skolevejen – rampe op til Herningvej. 
- Herning folkeblad 

- Skrivelse til facebook og firmaet 
- Lone tager kontakten 



Byfest:  
Mette er inviteret til SDU i Esbjerg d.11 maj – kurset: ”festivaler og begivenheder i 
landdistrikterne”. En hel dag med festival arbejde ☺ Og skal holde en halv times oplæg ang. 
Haderup powerpull. 
 

6. Evt. 
Ideer til fremtidige arrangementer – vandhulsdag/vandreture i området, whisky/øl ”pub-aften”, 
chokoladesmagning, impulsiv fælles sommergrill. 
Hvordan skal vi komme videre med opgaverne – har vi nogle frivillige der har lyst til at hjælpe?? 
 
Sommersang med menighedsrådet – et par gang i anlægget. Medbring tæppe og kaffe ☺ 

 

 

Opfølgning 

Punkter/emner til næste møde:  

Andet at bemærke / huske: Husk opfølgning på ”historier” fra Haderup – fx ny hoppepude. 
(Skærm) 

Tid og sted for næste møde:  

 


