Dato: 27-09-2016
Tid: Kl. 19.45
Sted: Hos Anne, på
Åbakkevej
Tilstede:
Aksel Andersen, Mette Jensen, Ingrid Kristensen, Lisbet Dam Kjær, Anne Hansen
bestyrelsesmedlemmer og Lone Handberg
Tilstede suppleanter:
Bent Frederiksen
Afbud:
Svend Åge Nielsen
Referent:
Mette Jensen
Referat udsendt den:

Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde

Dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde
Generalforsamling ny dato 8. november – hvem gør hvad? Hvem er på valg/genvalg?
Ansøgning til Landdistriktpuljen 2016 – status fra Lokalrådet.
Møde d. 11. oktober med Byfestudvalget
Juletræstænding og Julekoncert
Nyt fra kasserer
Nyt fra formand
Nyt fra udvalgene
Byfestudvalg
Lokalrådet
9. Evt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referat:
1. Godkendt
2. På valg er: Aksel Andersen - genopstiller ikke. Lisbet Dam Kjær, Lone Handberg og Mette Jensen
genopstiller. Ordstyrer er fundet – Jørgen Nydam. Ingrid finder ud af noget mad og tilmelding.
Bestyrelsen skal mødes ca. Kl.17.
3. Landdistriktpuljen 2016:
Indkommet pris overslag på reparation af shelters og pavillon.
Museet i anlægget ønsker penge til renovering.
Aksel arbejder videre med de relevante projekter og undersøger mulighederne ved kommunen for at
søge andre puljer til museet.
4. Fællesmøde byfest/borgerforening - d.11. oktober kl.19.30 ved Bent Frederiksen.
5. Julekoncert fredag d.2.december kl.19 – sang og underholdning i kirken, fakkeloptog til HKIC,
æbleskiver og fx. Luciaoptog.
Juletræstænding fredag d.25.november kl.17 – fællesspisning kl.17.30 og julemand/godteposer til
børnene. Nye ideer?
6. Der er overført 42.610 kr. fra sidste års byfest i dag. Pengene er fordelt tidligere på året.
7. Formanden:
Foredrag i foråret – mulighed for Peter Ingemand for 26.000 kr. Samarbejde med andre byer?

8. Byfestudvalget:
Årets byfest er næsten afsluttet/gjort op. Mere info følger senere og på generalforsamlingen.
Lokalrådet:
Markedsføringsprojekt samarbejde mellem Haderup, Hodsager og Feldborg. Der er udarbejdet en ide
rapport af et reklame firma i Aulum – der skal nu søges penge fra kommunen og derefter vælges ideer
ud af rapporten.
9. Evt.:
Børneteater fredag d.4. november – kulturelt samråd. Lone og Anne tager opgaven på dagen. Mette
snakker med kommunen.

Opfølgning
Punkter/emner til næste møde:

Ønske om offentligt toilet i byen især pga. afstanden og vores
busforbindelse. Hvad gør man med service og vedligeholdelse?
Julekoncert og Juletræstænding.

Andet at bemærke / huske:
Tid og sted for næste møde:

Byfest og borgerforeningsmøde tirsdag d.11.oktober kl.19.30 ved
Bent.
Borgerforeningsmøde mandag d.24.oktober kl.19.30 ved Ingrid.

