
 

Bestyrelsesmøde den 22. januar 2019 kl. 16.30 på Varmeværket 

Referat: 

1. Nyt fra formanden 

Intet nyt 

 

2. Kasserens ”kasse” 

Regnskabet 2018 blev fremlagt, godkendt og er klar til Generalforsamlingen 

 

3. Kontingent seddel 2019 tilrettes og trykkes for omdeling 

 

4. 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 og måske andet i 

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

 

5. Hundslund Kro 

Borgerforeningen bakker op om evt. interessante forslag og deltager som enkeltpersoner alt efter 

lyst og interesse  

 

6. Bænke 

Bænken til Lillehøj mangler stadig tilladelse og Torben sørger for dette. Bænken skal mærkes med 

”Skænket af Borgerforeningen” og fremstilles nu på Produktionsskolen. 

Torben køber også et bænkesæt til opstilling på søområdet ved det gamle rensningsanlæg 

 

7. Vedligehold af Kirkestien mellem Sondrup vej og Svinballe vej 

Marianne har talt med Odder kommune, som mangler oplysning om stien og dens tilstand. 

Marianne følger op på dette 

 

 

 



8. Kommende arrangement 

- Foredrage med journalist Claus Elgaard om afhængighed, holdes d. 25. marts 2019 i Kirkehuset. 

Gratis for medlemmer, og 50,- kr. for ikke medlemmer. Der er øl og vand i pausen.  

Tilmelding til Ingelise på tlf. 2298 7162  

- Sant Hans i grusgraven/Sondrup vej 

- Foredrag af Svend Kaagh om vandreture i Uganda og Congo, holdes d. 2. december 2019 i 

Kirkehuset. Gratis for medlemmer 

 

Liste med forslag til kommende arrangementer:  

 

 Besøg på DR el. TV2 

 Besøg på Studstrupværket 

 Svampetur 

 Hvordan sikres boligen mod indbrud (foredrag) 

 Fællesspisning 

 Foredrag af en journalist 

 Foredrag – Med traktor og campingvogn til Nordpolen 

 Andre foredrag 

 Forslag modtages gerne 

 

9. Generalforsamling tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 19.00 i Kirkehuset Hundslund 

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. 

Ingelise sørger for en ”kurv” til foredragsholderen.  

Bjarne finder en ”dirigent”, samt laver et opslag til udhængsskabe m.m.  

Ingelise sørger for snitter evt. fra slagteren samt øl/vand 

 

10. Bordet rundt 

Vi deles om udbringning af sedlen Kontingent 2019 til alle husstande i 8350 

 

11. Næste møde 

Mandag d. 4. marts 2019 kl. 16.30 på Varmeværket 


