
Ordinær generalforsamling i Haderup og Omegns Borgerforening 
tirsdag d.7/11 kl.19.30 i HKIC. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

- Jørgen Nydam 

- Generalforsamlingen er varslet som vedtægterne foreskriver. 
 
2. Beretning ved formanden 

Årets gang, masser af arrangementer: 
- juletræstænding 

- julekoncert 

- Haderup by folder 

- fastelavn 

- affaldsindsamling 

- country musik m. Ole Lindskov 

- Skt. Hans m. medbrag mad 

- Sommersang i anlægget 

- Byfest 

- Store legedag 

- Herning Amatør Symfoni Orkester koncert 

- Børneteater v. kulturelt samråd 

 
- Det nye julebelysning gennem hovedgaden skal tændes d.1 december i 
forbindelse med juletræs tænding :-) Tak til alle hjælpere og for alle 
pengene fra Haderup byfest, Haderup Bazar og Spar købmanden. 
 
Alle arrangementer som borgerforeningen arrangere kommer på 
infotavler, oplag rundt i byen, facebook og hjemmesiden. 
 
Vi har det sidste år haft samarbejde med vejdirektoratet ang. den 
kommende omfartsvej. Der vil komme løbende info på haderupinfo.dk  
 
Vi har fået lavet byfolder :-) Omdelt til alle husstande… Stor succes, Lone 
er blevet kontaktet af andre byer, ang. hvordan dan var lavet. 
 
Tak til alle! 
 
3. Udvalgsformændenes beretning 



- Lokalrådet: 
- Markedsføringsprojekt med Feldborg og Hodsager. Det har været en 
lang kamp med masser af ansøgninger, og nu er der endelig bevilget 
250.000 kr. Det har været et markedsførings firma inde over, og der blev 
lavet en masse gode ideer som byerne kunne arbejde videre med. Nu er 
det nået dertil at der skal nedsættes nogle udvalg, og få projektet 
endeligt i mål. 
- Å turisme projekt. Forskellige tiltag bla. info foldere, shelters mm. 
- By fornyelses penge. Ansøgning inde ved Herning kommune og der 
arbejdes videre – midio 2018 kan vi tidligst begynde ide arbejdet. 
(Borgerne skal komme med nye ideer og så skal alle arbejde). 
 
-Byfest:  
- Kort gennemgang af årets byfest. Hvad skete der i årets program og 
hvor mange deltagere var der. 
 
4. Regnskabet ved kassereren 

- Gennemgang af borgerforenings regnskab. (Pt. står der 200.451,23 kr. 
på kontoen) 

- Gennemgang af byfest regnskabet (Pt. står der 265.851,66 kr. på 
kontoen)  
 
5. Indkomne forslag 

- Ingen indkomne forslag 

 
6. Fastsættelse af beløb til formand og kasserer til telefon 

- Uændret 

 
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

- 150,- husstand, 75,- enlig, 75,- pensionist ægtepar, 40,- enlig pensionist. 
- Uændret 
  
8. Valg til bestyrelsen og to suppleanter 

- Ingrid, Svend Åge, Steen 

- Supp. Inge Jakobsen og Jakob Jørgensen 

 
9. Valg af revisor(er) 

- Ib Drengsgaard og Jens Peter Wolf  
 
10. Eventuelt 



- Intet. 


