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Dato: 16-01-2017
Tid: Kl. 19.30
Sted: Svend Åge
Tilstede:
Bent Frederiksen, Ingrid Kristensen, Lisbet Dam Kjær, Svend Åge Nielsen, Anne
bestyrelsesmedlemmer Hansen, Mette Jensen og Lone Handberg
Tilstede suppleanter:
Susanne Sandgaard
Afbud:
Steen Mortensen
Referent:
Mette Jensen
Referat udsendt den:

Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af referat fra mødet d. 18/11-2016
Fastelavn 24/2 – planlægning, matrix er vedhæftet.
Country-sangaften d. 4/4 – hvordan?
Projekter for 2017 – hvad har vi af projekter foran os og hvordan kommer vi i gang.
112-ordning
Gl. Hjertestarter fra SPAR – Forslag: overdrages til anden Landsby, som mangler en.
LokalAvisen – er der noget, som skal med?
Orientering ved formanden.
Orientering fra div. Udvalg.
Evaluering af juletræstænding og julekoncerten.
Evt.

Referat:
1. Referat fra sidste møde godkendt
2. Se opgavematrix for fordeling af opgaverne
3. Country aften tirsdag d.4.april kl.19 (?)
Evt. med snack kurv og mulighed for køb af rødvin, øl og vand. Mette undersøger sagen ☺
4. Projekter for 2017:
-julebelysning (Bent og Svend Åge arbejder videre med muligheder og tilladelser)
Ideer: Nissehuer og lygtepæle pynt….
-pavillon istandsættes for penge fra kommunen.
5. 112-ordning skal bestyres af borgerforeningen, da der skal findes nye deltagere.
Anne tager dette projekt og opdatere samtidig på vedligeholdelse af hjertestarter i HKIC.
6. Gammel hjertestarter (der står i opbevarings rummet i HKIC) overdrages til landsby uden og de står
selv for service og betaling.
7. Lokalavisen har emne om Haderup i uge 5, Lone skriver lidt om hvad der sker i borgerforeningen.
Ingen annoncer!
8. Nyt fra formanden – intet at berette.
9. Byfest udvalget – der skal ske noget nyt ang. formiddagen. Nogle der har lyst til at arrangere noget?
10. Evaluering:
-Juletræstænding: Pæn tilslutning, men nye ideer modtages gerne.
-Julekoncert: God koncert, men for lidt publikum. Nye ideer/tiltag?
11. Evt. Intet på dette punkt..

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

Forventningsaftale mellem borgerforeningen og lokalrådet
Fastelavn d.24.februar
Tirsdag d.28.februar ved Lone Handberg kl.19.45

