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Dato: 28-02-2017
Tid: Kl. 19.30
Sted: Lone
Tilstede:
Bent Frederiksen, Ingrid Kristensen, Lisbet Dam Kjær, Svend Åge Nielsen, Anne
bestyrelsesmedlemmer Hansen, Mette Jensen og Lone Handberg
Tilstede suppleanter:
Susanne Sandgaard og Steen Mortensen
Afbud:
Referent:
Mette Jensen
Referat udsendt den:

Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 16/1-2017
2. Orientering ved formanden
1. Affaldsindsamlingen 2017
2. Områdefornyelse i Haderup
3. Fællesmøde med Lokalrådet
4. Velkomstfolder
3. Styr på opgaverne til Country-sangaften d. 4/4 ?
4. Status på fremgang for projekter i 2017
1. Julebelysning
2. Restaurering af pavillon på Torvet.
5. Status på 112-ordning og hjertestartere
6. Orientering fra div. udvalg.
7. Evaluering af fastelavn
8. Evt.

Referat:
1. Godkendt
2. Lokalrådet har sendt mail til midt trafik ang. mulige ruter.
Affaldsindsamling søndag d.2 april kl.10-12 – Dansk naturfredning evt. muligt samarbejde med
skole.
Evt. afslutning med rød pølse mm. Lone arbejder videre med opgaven og samarbejdet med Dansk
naturfredning. Container kommer til at stå ved HKIC
Områdefornyelse: Kommunen skal til at afsætte penge til fornyelse og der skal sendes en
´ansøgning` allerede nu – lokalrådet arbejder på sagen.
Fællesmøde med lokalrådet: mandag d.27 marts – fælles snak om beslutninger og hvem der
beslutter hvad. Hvem skal skrive under på ansøgninger osv.? Mødet afholdes i FDF huset kl.19.30
Velkomstfolder: Lone arbejder på et udkast til en velkomstfolder til omdeling i byen.
Sender det til Mette, og hun finder en pris ved grafiker.
Samarbejde med skolen: Samarbejde omkring aktiviteter/vedligeholdelses projekter.
3. Country aften d.4 april kl.19 – Mette arbejder videre med opgaven og snakker med Kirja.
4. Projekter 2017
Julebelysning: Bent snakkede med vejdirektoratet og blev informeret om der skal laves en
ansøgning. Han er informeret om hvordan vi skal gribe sagen an og hvor vi skal ansøge. Vi skal
hurtigst muligt finde ud af hvad vi vil, da det tager lidt tid at lave ansøgning og der skal stik på alle
lygtepæle. Bent undersøger priser og info til
Forsikring?
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5.

6.
7.

8.

Restaurering af pavillon på Torvet:
Bent og Svend Åge undersøger tilbuddet fra Haderup tømrer, og snakker sammen med lokalrådet
om opgaven.
Hjertestartere: Anne har undersøgt opdatering og priser. Den der hænger i HKIC skal snart have nyt
indmad og opdateres. Hun undersøger priser/tilbud. Anne arbejder videre med opgaven og får den
opdateret og betalt.
1-1-2 ordningen – der afholdes opdaterings kursus i marts, og derefter kigger de på om der mangler
frivillige. Anne har kontakten med regionen og er `tovholder´ i byen.
Lokalrådet: intet nyt
Byfest: Nye tiltage, og garden puller dm – Stoholm slagter står for maden hele dagen.
Evaluering af fastelavn:
170 deltagere til tøndeslagning (ca. 90 børn) og 117 til fællesspisning (lasagne m. salat).
Bedre gave til de voksne deltagere for at lokke de udklædte med ☺
Evt.
Et nyt børne arrangement en fredag eftermiddag med hoppepuder og aftensmad.

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

Fællesmøde med lokalråd d.27/3 kl.19.30 i FDF huset??
Mandag d.10 april kl.19.45 ved Anne

