Dato: 24-05-2016
Tid: Kl. 19.30
Sted: Hos Lisbet på
Drosselvej 10
Tilstede:
Aksel Andersen, Mette Jensen, Ingrid Kristensen, Lisbet Dam Kjær, Svend Åge
bestyrelsesmedlemmer Nielsen, Anne Hansen og Lone Handberg
Tilstede suppleanter:
Bent Frederiksen
Afbud:
Referent:
Mette Jensen
Referat udsendt den:

Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Markedsføring af Haderup, Feldborg, Fårbæk, Hodsager – tilbagemelding fra mødet d. 3/5 i Feldborg
omkring samarbejde mellem de 4 byer.
3. Status på projekterne i Anlægget
4. Skt. Hans – Fordeling af opgaver (matrix sendt med som bilag)
5. Nyt fra kasserer
6. Nyt fra formand
Sommersang i Anlægget
7. Nyt fra udvalgene
8. Evt.
Referat:
1. Referat fra sidst godkendt
2. Fællesmøde med Feldborg og Hodsager – Aksel gennemgår fællesmødet og fortæller om søgning af
markedsføring midler ved Herning kommune. Der skal søges fælles med andre landsbyer, så en
mulighed for samarbejde med Feldborg, Hodsager, Grove og Fårbæk. Aksel arbejder videre med
projektet og økonomien i det. (Økonomien deles mellem de involverede byer).
Fælles projekter/samarbejde omkring større event.
3. 23.400 kr. er indsamlet ved borgernes hjælp.. En mulighed at søge penge gennem vejdirektoratet
(Svend Åge undersøger sagen).
Og vi er kommet med i Thisted Forsikrings pulje, hvor vi enten kan vinde 10,15 eller 25.000 kr. ☺ ☺
Aksel tager kontakt til EnergiMidt og får skudt projektet i gang.
4. Opgave matrix gennemgået, og sendes rundt med referatet.
5. 18.215 kr. er indkommet i kontingent kroner.
6. Sommersang i Anlægget – to gange, medbring selv kaffe mm. Se mere i kirkebladet, facebook,
hjemmeside mm.
7. Lokalråd: Har drøftet samarbejdet med Feldborg og Hodsager.
Fitness-sti: Ingrid er med i udvalget, men hører intet nyt.
Byfest: Lone og Lisbet står for børne disko fredag aften. Nye tovholdere til lørdag formiddag søges..
8. Intet.

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

Skt. Hans matrix

