
 

Bestyrelsesmøde den 3. september 2018 kl. 16.30 på Varmevæket 

Referat 

1. Nyt fra formanden 

Bjarne orienterede om Projekt Spisevenner. Der var mulighed for deltagelse og orientering d. 4. 

september 2018 

 

2. Kasserens ”kasse” 

Ingelise læste op af brev fra NORDEA, som fremover skal have 300,00 kr. årlig for Borgerforenin-

gens kasse konto, samt 600,00 kr. ved udskiftning af et medlem i bestyrelsen 

Kassen har haft udgift til sand på naturlegepladsen på 1629,00 kr. og til købmanden på 243,00 kr. 

Kontoen er nu på 60.819,60 kr. Der udbetales et beløb til Søren, for udgifter til materiale til 

naturlegepladsen 

Skolen er nu medlem af Borgerforeningen 

 

3. Opsamling fra sidste møde 

 

 Præsentation af Borgerforeningen til tilflyttere – Folderen er nu færdig og Ingelise undersøger 

priser for trykning ved Frivillighedscenteret og Torben undersøger ved Højmarken. Folderen 

lægges desuden på hjemmesiden 

 Elektroniske infoskilte/byporte – Projektet afventer men er på vej. Der kommer et skilt i hver 

ende af Hundslund by 

 

4. Naturlegepladsen 

Søren har klippet hæk og ryddet op. Desuden blev pladsen gjort i stand, fik nyt sand, pæle, tjæret 

taget m.m. før sommeren  

 

5. Kommende arrangement 

Vi aftalte en tur til INDUSTRIMUSEET d. 27. oktober 2018, med rundvisning, tid på egen hånd og 

evt. afslutning på Café Gaslight med kaffe og kage.  

Marianne undersøger og taler med Industrimuseet om klokkeslæt, priser og antal personer.  

Der kommer snarest en plakat op om turen i div. udhængsskabe, m.m. og den lægges også på 

hjemmesiden 

 

 

 



Liste med forslag til kommende arrangementer:  

 

 Besøg på DR el. TV2 

 Industrimuseet 

 Studstrupværket 

 Svampetur 

 Hvordan sikres boligen mod indbrud (foredrag) 

 Fællesspisning 

 Foredrag af en journalist 

 Andre foredrag 

 

6. Bordet rundt 

Torben nævnte, at et område i Hundslund måske kunne udlægges til nyttehaver. Det skal dog først i 

høring og det kræver ansøgninger 

 

7. Næste møde 

D. 10. oktober 2018 kl. 16.30 på Varmeværket 


