
 

Bestyrelsesmøde den 11. december 2018 kl. 16.30 på Vadsmøllevej 

Referat: 

1. Nyt fra formanden 

Intet nyt 

 

2. Kasserens ”kasse” 

Kontoen er nu på 59.519,60 kr. Hundslundaktiviteter er på 27.434,56 kr. og Juletræskassen er på 

10.630,84 kr. Udgifter: Gebyr til bank -300,00 kr., tur til Industrimuseet -1400,00 kr. 

Der er nu 136 medlemmer. 

Kirkehuset er lejet til Generalforsamlingen d. 19. februar 2019 og foredraget med Claus Elgaard 

(om afhængighed). d. 25. marts 2019. 

Foredraget er gratis for medlemmer og koster 50 kr. for ikke medlemmer, tilmelding til Ingelise på 

tlf. 2298 7162 

 

3. Opsamling fra sidste møde 

 

 Præsentation af Borgerforeningen til tilflyttere – Folderen er lagt ud til ejendomsmæglere, 

turistkontorer, Let Køb, hallen m.m. og folderen findes nu også på hjemmesiden: Hundslund.dk. 

Der mangler stadig at lægges foldere ud nogle steder, Bjarne har flere på lager. 

 Elektroniske infoskilte/byporte – Projektet afventer, da der kan være træer i vejen? Det 

forventes, at der kommer et skilt i hver ende af Hundslund by 

 

4. Naturlegepladsen 

Søren har ryddet op, men mangler stadig noget, det bliver klaret inden foråret  

 

5. Evaluering af turen til Industrimuseet i Horsens 

Turen, til Industrimuseet d. 27. oktober 2018, med rundvisning, tid på egen hånd og afslutning på 

Café Gaslight med kaffe og kage, gik godt og var et godt arrangement, dog kunne vi have været 

nogle flere, der var 17 medlemmer med og der var plads til 25 

Gør vi nok for at udbrede vores arrangementer og er de spændende nok? 

 

 



6. Kommende arrangement 

 

Liste med forslag til kommende arrangementer:  

 

 Besøg på DR el. TV2 

 Studstrupværket 

 Svampetur 

 Hvordan sikres boligen mod indbrud (foredrag) 

 Fællesspisning 

 Foredrag af en journalist 

 Foredrag af Claus Elgaard (om afhængighed) 

 Foredrag – Med traktor og campingvogn til Nordpolen 

 Andre foredrag 

 

7. Generalforsamling d. 19. februar 2019 

Kommunikations- og Events chef Lars Svoger Jensen kommer og taler om, hvordan han fik Obama 

til Kolding. 

På valg er Torben Sørensen, Søren Nielsen, Marianne Ketsher og Ingelise Enevold. Torben ønsker 

ikke genvalg, så vi har en ledig bestyrelsespost 

 

8. Bordet rundt 

Den ny natursti fra Hundslund skole til Søvind skole, indvies af Odders - og Horsens borgmestre d. 

13. december 2018 kl. 11.00, ved de nye vindmøller. 

Henning Jørensen har spurgt Borgerforeningen om opsættelse af en bænk på Lillehøj. Torben har 

spurgt Produktionsskolen, og de kan levere en bænk til ca. 3000,- kr. Vi mangler en placerings 

godkendelse for at kunne sætte projektet i gang.  

Vi ser desuden på et bord/bænke sæt til placering ved den ”nye” sø ved landevejen. 

Søren spørger til Kirkestien, som ikke er blevet vedligeholdt længe, og der er blevet pløjet for tæt 

på stien, samt nogle steder er stien meget smattet pga. det manglende vedligehold. 

Marianne vil kontakte Odder Vej og Park om dette. 

Borgerforeningen giver 1000,- kr. til Lysfesten d. 25. januar 2019 

 

9. Næste møde 

Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 16.30 på Varmeværket 


