Bestyrelsesmøde den10. oktober 2018 kl. 16.30 på Varmevæket
Referat
1. Nyt fra formanden
Bjarne har haft henvendelse fra Knud Naldal som gerne vil sponsorere et juletræ til årets
juletræsfest. Bjarne snakker med Berit Egeskov desangående.
Henning Sørensen har spurgt Borgerforeningen om opsættelse af en bænk på Lillehøj.
Borgerforeningen er positiv, og Torben snakker med kommunen og Produktionshøjskolen omkring
fremstilling og opsættelse af en bænk
2. Kasserens ”kasse”
Søren har fået 700,- kr. til udgifter til Naturlegepladsen.
Carsten Hagen har tilført kassen 300,- kr. fra flagudlejning.
Kontoen er nu på 60.419,60 kr. Hundslundaktiviteter er på 27.434,56 kr. og Juletræskassen er på
10.630,84 kr.
3. Opsamling fra sidste møde


Præsentation af Borgerforeningen til tilflyttere – Folderen er nu færdigtrykt og bestyrelse vil
lægge folderen ud til fx ejendomsmæglere, turistkontorer, Let Køb, hallen m.m. folderen findes
nu også på hjemmesiden: Hundslund.dk



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

4. Naturlegepladsen
Søren er ved at lægge ”låg” på bjælkerne, til siddepladser rundt om sandkassen. Søren kan godt
bruge noget hjælp til oprydning på legepladsen. Det bliver tirsdag d. 6. november kl. 9.00 til ca.
12.00
5. Kommende arrangement
Der er stadig nogle pladser til turen til INDUSTRIMUSEET d. 27. oktober 2018, med rundvisning, tid
på egen hånd og evt. afslutning på Café Gaslight med kaffe og kage.
Der er plakater om turen i div. udhængsskabe, m.m. og den er lagt på hjemmesiden: Hundslund.dk
Vedr. foredrag med Claus Elgaard (om afhængighed). Torben snakker med Lars Svoger Jensen og
Ingelise undersøger om ledige tider i Kirkehuset, evt. 19. eller 26. februar 2019

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)
Andre foredrag

6. Bordet rundt
Der er nu en ny natursti fra Hundslund til Søvind
7. Næste møde
Tirsdag d. 11. december 2018 kl. ? hos Bjarne

