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Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde 
Dato: 22-5-2017 

Tid: Kl. 19.45 

Sted: Mette, Karupvej 

Tilstede: 

bestyrelsesmedlemmer 

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

Tilstede suppleanter: Susanne Sandgaard og Steen Mortensen 

Afbud:  

Referent: Mette Jensen 

Referat udsendt den:  

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 10/4-2017 
2. Orientering ved formanden 
3. Bil-vaskeplads – Problemstilling rundsendt på mail 16/5 
4. Informationsmøde vedr. Haderup Omfartsvej d. 14/6 
5. Julekoncert 2018 – Problemstilling rundsendt på mail d. 23/4 
6. Skt. Hans – planlægning i detaljer. OBS vi mangler båltaler! (matrix er vedhæftet) 
7. Orientering fra div. udvalg 
8. Opfølgning på følgende emner:  

1. Julebelysning 
2. Restaurering af pavillon på Torvet. 
3. Fastsættelse af dato for "store legedag" i hallen i efteråret 

9. Evt. 
1. Forslag: Afholde en "tema-aften" for bestyrelsen, hvor vi snakker om hvad vi vil med 

bestyrelsesarbejdet, organisering, opgaver/projekter vi vil arbejde med.  
Kort sagt, hvad vil vi arbejde for, som bestyrelse for Haderup og Omegns Borgerforening? 

Referat: 

1. Godkendt 
2. Ikke så meget nyt – der er møde ang. å turisme og fællesmøde med Feldborg/Hodsager. Lione 

deltager i møder ved kommunen fremadrettet.  
3. Lokalrådet (Aksel) har undersøgt muligheden, og arbejder på sagen med kommunen. 
4. Ang. møde d.14/6 – der er ikke noget vi kan forberede. Vi ser på hvad de fortæller på aftenen… Vi er 

fortsat enige om at der skal passes på de bløde trafikanter, og hvordan det skal være igennem byen 
fremover. 

5. Julekoncert 2018! 18.000 kr. plus kørsel…. Vi er enige om at det er for mange penge, og vil ikke være 
med til at dække omkostninger. 

6. Skt. Hans – båltaler?? Bent Clausen �  
7. Intet nyt 
8. 1. Julebelysning: Opsættelse godkendt fra vejdirektoratet. Bent, Svend Åge og Steen arbejder videre. 

Vi skal have nogle priser hentet hjem og hvordan gør vi med opsætning/nedtagning??  
2. Pavillon på torvet: Bent og Svend Åge arbejder i priser, og styrer projektet. Haderup Tømrer laver 
træarbejdet.  
3. ”Store legedag” i hallen: fredag d.15 september med pasta/pizza buffet fællesspisning.  

9. Evt.  
Spar uddeler 10 % af torvedagens salg til et projekt i byen… Skal vi hver udfylde en seddel og 
aflevere ved spar.  
Lone har foreslået en tema-aften for bestyrelsen – fremtidens struktur, hvem vil hvad?   
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Opfølgning 

Punkter/emner til næste møde: Tema-aften/fremtidens struktur.  

Andet at bemærke / huske: Små flag ved fx konfirmation rundt i byen evt. ved indfaldsvejene..  

Tid og sted for næste møde: 28. august ved Susanne…  

 


