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Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde 
Dato: 10-04-2017 

Tid: Kl. 19.45 

Sted: Anne 

Tilstede: 

bestyrelsesmedlemmer 

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

Tilstede suppleanter: Susanne Sandgaard 

Afbud: Bent Frederiksen og Steen Mortensen 

Referent: Mette Jensen 

Referat udsendt den:  

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 28/2-2017 
2. Orientering ved formanden 
3. Samarbejde med Lokalrådet og repræsentanter fra bestyrelsen i Lokalrådet 
4. Status på fremgang for projekter i 2017  

1. Julebelysning 
2. Restaurering af pavillon på Torvet. 

5. Fællesspisning med leg i april/maj? 
6. Skt. Hans – hvad gør vi i år? 
7. Orientering fra div. udvalg. 
8. Evaluering af Country aften og affaldsindsamlingen 
9. Evt. 

 
Referat: 

1. Godkendt 
2. Vi arrangere sommersang sammen med menighedsrådet – 20/6 kl.20 ca. Menighedsrådet sørger for 

det hele -  nærmere information følger. 
Julekoncert sammen med menighedsrådet – de arrangere og vi bakker op (pga. juletræstænding 
næsten samme tid). 
”Hvad har vi brug for i HKIC” efter en mulig ombygning – Lone har sendt skemaet. 

3. Lone har sendt vores møde-datoer til lokalrådet, så vi kan få lagt vores møder op af hinanden. Vi skal 
have en ekstra repræsentant med i lokalrådet – Lone tager opgaven (med Anne og Susanne som 
back up).  

4. 1. Projekt julebelysning – Bent har sendt ansøgningen til vejdirektoratet, men endnu intet hørt. Vi 
afventer svar inden projektet kan fortsætte.  
2. Projekt pavillon – Svend Åge har tjekket op på hvad der skal laves og om det evt. kan betale sig. 
Evt. pris på en ny?  

5. Evt. fredag d.15 september – Mette arbejder videre med projektet. 
6. Skt. Hans i anlægget  

Grill-pakke? Mette snakker med Kirja ang. kød og tilbehør. 
Svend Åges telt, byfest grill og telt. 

7. Byfest udvalget – der er oprettet mobilepay til evt. brug i andre forbindelser.  
Lokalrådet – Mogens Pedersen har skrevet et brev til forvaltningen ang. afslaget på 
markedsføringens projektet. De arbejder videre med projektet.  

8. Country aften - 59 betalende � rigtig godt arrangement. 
Affalds indsamling – 25 deltagere.  
Næste år vil vi gerne have flere voksne til at hjælpe, da vi ikke skal have børn ude ved hovedvejen. Vi 
skal have et par biler med trailer, man kan ringe efter, så de henter det indsamlede.  
Refleksveste til børn kan søges ved tryg fonden (Mette ved hvor). 
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Opfølgning 

Punkter/emner til næste møde: Pavillon og lys projekt, Skt. Hans og legedag i hallen. 

Andet at bemærke / huske:   

Tid og sted for næste møde: Mandag d.22 maj kl.19.30 ved Mette (afbud fra Susanne) 

 


