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Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde 
Dato: 23. oktober 2017 

Tid: Kl. 19.30 

Sted: Lisbeth 

Tilstede: 

bestyrelsesmedlemmer 

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

Tilstede suppleanter: Susanne Sandgaard og Steen Mortensen 

Afbud:  

Referent: Mette Jensen 

Referat udsendt den:  

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Klargøring til generalforsamling  

a. fastsætte kontingent og beløb til telefon 
b. hvem er på valg og hvem fortsætter? 
c. mødetid for bestyrelsen 
d. andet der skal klargøres 

3. Juletræstænding 1/12, planlægning – se matrix 
4. Julekoncert 15/12 – Ingrid og Susanne ved besked om planerne 
5. Ansøgning til Landsbykontaktudvalget til oktober – Lokalrådet rykker, og jeg har sagt, at vi evt. ikke 

kommer med en ansøgning i år. 
6. Evt. 

 
Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Ok, godkendt 

2. Klargøring til generalforsamling  
- Tirsdag d.7 november kl.19.30 (Ingrid snakker med Kirja ang kaffe/kage) 
- Fastsætte kontingent og beløb til telefon  
- Hvem er på valg og hvem fortsætter: 
Nej: Anne Ja: Svend Åge, Ingrid  
- Andet der skal klargøres? 
Formandsberetning 
Regnskab 
Der ud over er begge supp. på valg hver år.  
Vi mødes kl. 19 tirsdag d.7/11 

3. Juletræstænding d.1/12  
- Se opgave matrix  
- Ang. julebelysning er næste projekt at der skal bindes gran og lyskæder på. Bent melder en dato 
osv ud.  

4. Julekoncert d.15/12 
- Start ved FDF med spisning, derefter fælles gang til kirken hvor der er underholdning ved Hans 
Jørgen Østerby.  
Betaling og tilmelding på mobilpay.  

5. Ansøgning til landsbykontaktudvalget 
- Vi kommer ikke med noget i år.  

6. Evt 
- Regning på rep. af pavillon og shelter? 
Skal sendes til kommunen hurtigst muligt.  
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Opfølgning 

Punkter/emner til næste møde:  

Andet at bemærke / huske:  

Tid og sted for næste møde:  

 


