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Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde 
Dato: 26. sept.  2017 

Tid: Kl. 19.00 

Sted: Bent 

Tilstede: 

bestyrelsesmedlemmer 

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

Tilstede suppleanter: Steen Mortensen 

Afbud: Susanne Sandgaard 

Referent: Mette Jensen 

Referat udsendt den:  

 
Dagsorden kl. 19-20.00: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Nyt fra formanden 
3. Nyt fra udvalgene 

a. Byfest 
b. Lokalrådet 

4. Nyt fra Kasser 
5. Ønske om økonomisk støtte til Jens Jensens Anlæg  

Nej, vi ønsker at bruge penge på rep. af legepladsen i stedet. Legepladsdag forår 2018 
6. Ansøgning til Landsbykontaktudvalget til oktober – hvem tager opgaven? 
7. Status på projekterne (Julebelysning og rep. af shelter mm.)   
8. Kort: Juletræstænding  - hvordan i år? Detailplanlægning på næste møde. 
9. Kort: Julekoncert – Nyt fra mødet med FDF + MR (Ingrid) 
10. Evt. 

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde    - ok 
2. Nyt fra formanden  

- indkaldelse til generalforsamling sendt til avis 
- koncert i HKIC d.2 november (Kirja står for mad/kaffe osv). 
- klagebrev ang hus på Herningvej, vi gør ikke yderlige fra borgerforeningen.  
- svar ang ændringer på omfartsvej er sendt videre til kommunen.  

3. Nyt fra udvalgene 
- byfest:  
- lokalråd: ingen møder siden sidst 

4. Nyt fra kasser 
- legedag betalt 

5. Ønske om økonomisk støtte til Jens Jensen anlæg 
- vi takker nej og vil gerne gemme pengene til renovering af fx legepladsen.  

6. Ansøgning til landsbykontaktudvalget til oktober - hvem tager opgaven? 
- belysning og lyd ved multibanen. Vi skal have fundet ud af hvilke produkter og til hvilken pris. (Vi 
spørger Arne Willadsen).. 
 
Pkt.7-10 tages vi på næste møde.  
 
7. Status på projekterne (julebelysning og rep. Af shelter mm) 
8. Kort: juletræstænding - hvordan i år? Detailplanlægning på næste møde. 
9. Kort: julekoncert - Nyt fra mødet med FDF + MR (Ingrid)  
10. Evt 


