Side 1 af 2
Dato: 28. august 2017
Tid: Kl. 19.30
Sted: Susanne S
Tilstede:
Bent Frederiksen, Mette Jensen, Ingrid Kristensen, Lisbet Dam Kjær, Svend Åge
bestyrelsesmedlemmer Nielsen, Anne Hansen og Lone Handberg
Tilstede suppleanter:
Susanne Sandgaard
Afbud:
Referent:
Anne Hansen
Referat udsendt den:

Haderup Borgerforening – bestyrelsesmøde

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Legedag d. 15/9 – planlægning
3. Nyt fra formanden
4. Generalforsamling d. 7/11 – kort planlægning, input til dagsorden
5. Ideér til ansøgning til Landsbykontaktudvalget til oktober
6. Status på projekterne (Julebelysning og rep. af shelter mm.)
7. Nyt fra udvalgene
a. Byfest
b. Lokalrådet
8. Nyt fra Kasser
9. Evt.
Referat:
1. Referat godkendt.
2. Legedag d. 15/9 – Hallen er booket, Susanne har talt med Kirja vedr menu og pris, 25 for børn, og 50
kr for voksne med pizza og pasta buffet. Kirja vil sælge drikkevarer. Børn er alle børn op til 12 år, og
børn over 12 år er voksne.
Betaling ved mobilepay, Susanne/Lone arrangerer
Lone laver opslag.
Torsdag sætter vi borde op kl. 19.30, Bent, Ingrid, Lisbeth
Vi starter kl 16. Hvem kan: Lone fra kl 16
Susanne hele dagen
Anne fra kl 12
Bent
Ingrid hele dagen
Mette, skal dog til reception også
Kun børn ifølge med voksne.
Ingrid laver kaffe fra starten, så der er fri kaffe til dem der kommer.
Hoppeborg til de små, og en lidt større, sumobrydning og elektronisk dart til 4100 kr. Vi bestiller for
5000 kr, hvis det er med opsætning og nedtagning. Leveres gratis. Obs hvornår vi senest kan
afmelde ved for få tilmeldinger. Susanne følger op ved JK. Obs aftale med skolen hvornår vi kan have
hallen fra (Susanne)
Rulleskøjter og løbehjul uden gnister og sorte hjul er ok.
Afbud : SvendÅge
3. Nyt fra formanden. Møde med vejdirektoratet i sidste uge, se Lones mail.
HASO-koncert: 2/11. Lone og Dann Karlsen følger op.
Julekoncert er der møde mandag d 11/9 kl. 19.30 hos FDF vedr planlægning. Ingrid og Susanne
deltager. Julekoncert er 15/12.
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4. Generalforsamling d. 7/11 kl 19.30
Vi dropper spisning. Der skal være snitter og lagkage. Ordstyrer, Lone spørger Jørgen Nydam.
På valg er Anne, Ingrid, Svend Åge
5. Ideér til ansøgning til Landsbykontaktudvalget til oktober : Til måneskin kom der forslag om lys på
multibanen og trådløs højttalere og offentlig toilet. Desuden forslag fra lokalrådet om fliser ved
kirkehuset. Vi vil gå videre med lys på multibanen, hvem vil få tilbud hjem på det? Der skal foreligge
budget før vi kan indsende ansøgning. Mette følger op ved Turit om hun kan huske hvem der kom
med forslaget.
6. Status på projekterne (Julebelysning og rep. af shelter mm.)
Shelter; Bent har fulgt op hos Iver, det skal gøres i år, så der er regning inden jul.
Julebelysning ; eldåser er bestilt, Bent er i gang med at arrangere opsætning
7. Nyt fra udvalgene
a. Byfest. Der har ikke været evalueringsmøde endnu, det gik umiddelbart godt. Nyt på næste
bestyrelsesmøde efter byfestudvalget har afholdt evaluering. Mette melder tilbage om vi
kan nå at mødes med byfestudvalget til næste bestyrelsesmøde 26/9
b. Lokalrådet, Steen er her ikke, så Lone referer. Ralf træder ud af lokalrådet. Lokalrådet og
borgerforeningen deler fremadrettet de 2 pladser i landsbykontaktudvalget. Der er forslag
om, at det er formanden der har den plads.
8. Nyt fra Kasser. Medlemmer for 17.725 kr Skt Hans gav ca 650 kr i overskud.
9. Evt. Mette; vedr vedligehold på fitnessbanen. Den ligger hos os nu, da arbejdsgruppen ikke har lyst
til at bære opgaven. Fremadrettet må bestyrelsen lære af erfaringer. Når eksterne påtager sig en
opgave, så må der laves en form for kontrakt om, at de også følger projektet til dørs inkl. reparation
og vedligehold.
Anne kontakter firma der har leveret samt til Jeanette og Tina, og følger op på bl.a. rust på
fitnessbanen.
Der tages kontakt til skolebestyrelsen for at der skal gøres klart at multibanen ikke tilhører skolen og
at der offentlig adgang for alle også i skoletiden.

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

26.september 2017

