
Borgerforeningen – Bestyrelsesmøde d. 01.03.2016 

Mødedeltagere: 
Bjarne 
Anja  
Ingeliste 
Allan 
Søren 
Karina 

Ikke til stede: 
Torben 

2 Nyt fra formanden 
a. Mail 
Bjarne meddeler Lokalrådet at alle mails på ny HUndslundmail kun sendes til Bjarne 
Bjarne sender mails videre til bestyrelsesmedlemmer 

b. 
Info. Om Gittes vikarbureau  

c. 
Gamle vedtægter 
Der skal laves nye vedtægter ved næste general forsamling 

3. Kassererens kasse 
Ingelise har fået overgivet konti osv.  
Betaling domæne. Karina finder noget frem til Ingelise 
 

4. Tidligere bestyrelses opgaveliste 
a. Naturlegeplads 
Forsikring: Bjarne får mappe af Karina og Bjarne undersøger hvad forsikring dækker og om  vi penge til gode 
fra kommunen. 
Kresten Aaen, Søren og Bjarne får ordnet naturlegepladsen 

b. Juletræsfesten 
Vi skal finde nogen der kan overtage opgaven 
Bjarne tager fat i Rene Gravesen af spejderne og Hallen 

c. Hundslund.dk 
Ingelise snakker med Lokalrådet om overtagelse af domæne og betaling heraf. 
 
d. Borgerforeningens hjemmeside 
Anja finder ud af at få gæste log in og opdatere hjemmesiden. – Link til Facebook 

 



e. Sankt Hans bål 
Skal der fremover være Sankt Hans bål 
Bjarne hører Torben Sørensen og spejderne om de vil fører det videre 
Ellers laver Anja opslag  på hjemmesiden, afventer Bjarne – Link til Facebook 

f. Flag alle 
Fortsætter som hidtil – Carsten Hagen udlevere 

g. Hundslund aktiviteter 
Skal alle aktiviteter ligges på hjemmesiden? 
Skal reklamer være på hjemmesiden i stedet? 
Bjarne tager kontakt til Lokal rådet for evt. overtagelse af opgave 

5. Fremtiden 

6. Bordet rundt 
Allan: Ren by samtidig med klargøring af naturlegeplads? 
Allan: Sankt hans fest kan evt. holdes med spejdernes bålfest? 
Ingelise: Telefonnumre – Sende telefonnumre til Anja – Anja opdatere hjemmesiden 

7. Evt. 
Kontingent 
Forslag: Der bliver ikke opkrævet kontingent i år  
Vi tager det med på næste møde 
Generalforsamlingen m . evt.  foredrag 
Vi tager det med på næste møde 

8. Næste møde 
D. 14.04.2016 kl 16-17.30 
Varmeværket 
 
 

 

 


