
Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde 

Dato: 30-08-2016 

Tid: Kl. 19.45 

Sted: Hos Lone, på 

Nørregade 15 
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. Evaluering af Skt. Hans  
3. Julefrokostkontoen 

4. Generalforsamling og Julekoncert – input hertil 
5. Ansøgning til Landistriktpuljen 2016 – input til, hvad der kan ansøges om penge til. 
6. Nyt fra kasserer 
7. Nyt fra formand 

8. Nyt fra udvalgene 

 Byfestudvalg 
 Lokalrådet 

9. Evt. 

Referat: 

1. Godkendt 
2. Masser af mennesker til tale og bål. Ingen grund til at tænde grillen (10-15 personer). Nye ideer til 

2017, det falder en fredag... 
3. Julefrokostkonto – er det en mulighed at sætte det på som et punkt på generalforsamlingen. Ophæves 

og sættes på borgerforeningens konto. 
4. A. Generalforsamling – mulig dato tirsdag d.8. november. Lone undersøger muligheden for lokaler og 

spisning. 
B. Julekoncert – nye ideer modtages! Slutte ved kirken med kaffe og let kage?  

5. Landdistrikt puljen 2016 – Museumsbygning, Julebelysning, bf pavillon på torvet, shelter ved åen og 
maling af byporte.  Flere ideer modtages ☺  Tømrer spørges ang. Vores egne renoveringsprojekter. 
Aksel arbejder videre sammen med lokalrådet. 

6. Intet nyt fra kasseren.  
7. A. Forespørgsel fra en borger, hvorfor er der spærret med bom for enden af skovvænget?  Det er ikke 

noget borgerforeningen kan ændre på.  
B. HKIC jubilæum d.24. september.  
C. Ansøgning fra anlægget – behandlet, og Lone følger op på det. 
D. Bazar-dag 
E. Projekt ”sikker skolevej” - etableringen er i gang. Indvielse?? (noget med lys – lysfest, halloween). 



8. Byfestudvalg: Netop vel overstået byfest (d.20.september) – en del regn om formiddagen, men godt 
besøgt. Få deltagere til børnedyreskue/bagagerumsmarked - evalueres om det skal være igen næste år. 
Ca.1800 mennesker på pladsen, og der er solgt masser af drikkevarer.  
 
Lokalrådet: Å turisme projekt, Havørredens hus – begge projekter er ved konsulenter gennem Herning 
kommune.  
Markedsførings projekt – Hodsager, Feldborg og Haderup, gennem kommunen. Der er ved at blive 
udarbejdet et oplæg, gennem et reklame firma.  
 

9. Børne teater fredag d.4. november – kulturelt samråd. Anne, Lisbet og Lone.  
  
 

Opfølgning 

Punkter/emner til næste møde: Indkøb af nye lyskæder til juletræet. 

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

 


