
Referat fra bestyrelsesmøde den 12 november 2013 

Deltager; Keld, Britta, Margit, Peter, Berit og Anette 

 

1. Distriktsudvalg – valg 

Afvikles den 28 november. Endnu ingen tilmeldte, vi afventer indtil 26/11. Hvis ingen melder sig til 

afholdes valget ”hjemme”, - obs dette annonceres naturligvis via hjemmesiden. 

Bjarne stiller op til genvalg, Berit stiller op som suppleant. 

2. Juletræs-tænding 

Margit køber ind. Æbleskiver uddeles så de kan varmes hjemmefra. Peter henter juletræ, Henrik 

hjælper med at sætte det op. Peter tænder bålet kl. 13. 

3. Vinterforedrag 

Vi er enige om at vi i år ikke afholder foredrag da vi i stedet vil have fokus på jubilæumsfesten.  

4. Snehegn 

Keld aftaler med Søren. Hegnet sættes op fredag den 22/11 

5. Hundeposer 

Henvendelse fra borger som mener der mangler tømning af hundepose-skraldespand på 

Bakkevænget. Peter tjekker op på det.  

HVIS posen er fuld ligger der en rulle med poser i stativet – alle er velkomne til at tømme! Den 

fyldte pose kommes i skraldespanden ved legepladsen. 

6. Bænken på bakken 

Henrik vil restaurere denne i løbet af vinteren. 

7. Status på hjemmeside/advisering 

Vi vil endnu engang opfordre alle til at melde sig til vores adviseringssystem.  

Der udsendes skrivelse med opfordring hertil, samt en lille lodtrækning.  

8. Ideer til byens 50 års jubilæum 

Festen holdes den 9 maj 2014 – Sæt allerede nu kæmpe kryds i kalenderen 

Berit indhenter tilbud fra Nikolines (både mad + selskabslokale) Margit undersøger pris på jukebox 

+ diskolys. Berit undersøger underholdning (tjenere?!) Måske der skal lave en sang? (Keld/Jonna 

eller Bjarne)  

VI er MEGET åbne for ideer/forslag 

9. Fartkontrol på Haldbjergvej 

Der er nu opsat fartnedsættende foranstaltning. 

10. Økonomi 

Økonomien ser ok ud. 

11. EVT 

- Det endelige regnskab for ”Hyggekrogen” er nu sendt. 

- Da foreningen har et CVR nummer skal vi nu også have oprettet en E-postkasse. Margit arbejder 

videre med dette, da det volder lidt problemer. 

- Bredbånd Nord, - Margit har kontaktet Bredbånd Nord vedrørende foreningsaftale, de har flere 

gange lovet at se på sagen og ringe tilbage MEN de har ikke ringet endnu. 

12. Næste møde den 4. februar hos Britta.  


