Mødedeltagere:
Bjarne
Anja
Ingeliste
Allan
Søren
Torben
Ikke til stede:
Karina

Bestyrelsesmøde den 31. maj 2016 Kl. 16 på varmeværket
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde:
Godkendt
2. Nyt fra formanden:
- Bjarne har snakke med Heidi i lokalrådet, de vil ikke overtage Hundslund aktiviteter
- Lokalrådet – Byrådet:
Der er afsat 250.000 kr. til samarbejdet imellem alle lokalråd i Odder
Vi afventer mere…
- Der mangler et stykke sti ved kirkestien, omkostningerne er for store for grundejerforeningen
Vi i borgerforeningen vil gerne gå ind og hjælpe.
Bjarne tager en snak med kommunen, om evt. hjælp eller anden støtte.
Bjarne undersøger muligheden for evt. fondsmidler, samt anskaffe tilbud på opgaven
Torben/ Ingelise tager det med tilbage til grundejerforeningen
3. Kassererens ”kasse”
Forsikringen:
Vi fået penge tilbage fra Kommenen i alt kr. 15.259,18
Medlemstal:
78 medlemmer af borgerforeningen – Her af har 22 betalt med Mobilepay
Har vi et CVR nummer? Virk.dk - Hvem undersøger?

4. Punkter fra tidligere bestyrelsesmøder:
a. Naturlegeplads
Søren køber Kanttrimmer/ buskrydder
Der er ikke sat dato for oprydning af naturlegepladsen- Søren og Bjarne aftaler dato.
Datoen sendes rundt til alle
Legeplads godkendelse: Bjarne undersøger om vi skal have den fornyet

b. Juletræsfest (formandens dårlige samvittighed)
Bjarne kalder hallen, spejderne, Gunda, Hanne, Else, Heidi sammen for afklaring
c. Borgerforeningens hjemmeside – skal det noget på?
Sankt Hans slås op + på facebook
De andre arrangementer i efteråret + der kommer flere…
Telefonnumre på bestyrelsen
Kontingent seddel
Nyhed: Hundslund aktiviteter nedlægges
Referater – Nyt Punkt i menuen
Billeder af natur legepladsen - link Facebook (Dit kontingent går til) (Søren og kresten
passer legepladsen)
Billeder af flag alle + Facebook (Lej flag )
Referater
d. Sankt Hans bål
Børnehaven laver heks – De skal have et kors og noget gammel tøj
Opslag laves af Torben – Sendes til Anja som ligger på hjemmesiden og Facebook
Anne Bonefeld Børne, unge og kultur udvalget holder båltalen
Der skal synges Midsommervisen og vi elsker vort land
e. Aflysning af Hundslund Aktiviteter
Alle foreninger har fået besked. Ligges også på hjemmesiden
5. Resten af året
6. Bordet rundt
Ingelise – Forslag til tur i fængslet - Ingelise undersøger priser osv.
Anja undersøger foredrag med fængselsbetjent og tidligere rocker
Andre ture kunne være: DR – Industri museret - Studstrupværet – fisketur put and take Svampetur…
Torben – Arrangement: hvordan kan man sikre sin bolig mod indbrud.
7. evt.
Bjarne informere: Der graves en lille grøft langs den lille sti bag om lille stikvej til lille torupvej
8. Næste møde
23.08.2016 – kl. 16.20

