
 

Bestyrelsesmøde den 4. oktober 2016 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra møde d. 23 august: 

Ændringer til sidste referat: 

Tupperware party, de 20,- for ikke medlemmer blev slettet. 

Referat ellers godkendt 

2. Nyt fra formanden: 

Vilhelmsborg har lejet vores flagalle, IngeLise sender kontonummer til Heidi 

Juletræsfest – Heidi indkalder til møde. Borgerforeningen deltager ikke.  

Pengekassen til juletræsfest ligger stadig under Hundslund borgerforeningen 

3. Kassererens ”kasse” 

Der er kommet penge ind fra Øl smagningen  

4. Borgermøde i hallen d. 12. oktober 

Torben og Bjarne deltager for borgerforeningen 

Bjarne laver kort information omkring varmeværket 

Torben fortæller om kroen, vedligeholdelse af fortove osv. 

Heidi fortæller om kommuneplanen 

Gitte fortæller om frivillige børs 

Susanne Ditlevsen laver oplæg og der skal efterfølgende arbejdes i grupper. Susanne samler op. 

Vi deles om udgifter til øl og vand sammen med hallen og lokalrådet 

5. Kommende aftalte arrangement (øl smagning 28. oktober) 

Der er pt. 8 deltager tilmeldt  

6. Evt. nye vedtægter 

Bjarne laver forslag til rettelse af vedtægter og sender det rundt til bestyrelsen. 

7. Dato for generalforsamling 

25.01.2016 kl 19.30 i hallen 

Torben snakker med Pia for leje af lokale i Hallen, samt Mogens for at ligge på hjemmesiden. 

8. Bordet rundt 

Torben:  

Vi er inviteret til møde hos lokalrådet, hvor der bla. kan snakkes snitflader imellem vores 2 foreninger. 

Torben vender tilbage med mødedato. 

Mogens vil gerne passe hele hjemmesiden, rettelser og nyt sendes fremover til ham 

Frivillige centeret kan evt. bruges til, hvordan kan vi få flere frivillige – Anja giver videre til Gitte Bro 

Tupperware party var et godt og hyggeligt arrangement. 

http://hundslund.dk/forside/index.html


 

Allan:  

Kan vi ligge nogle konti sammen? Kan evt. tages op på general forsamlingen  

Evt. kunne Hundslund aktiviteters kasse bruges til at anlægge stien nede ved kirkestien. 

Ingelise: 

Der ventes stadig svar på, hvad der skal laves i forbindelse med kloak arbejdet.  

Kai skal vi have på hjemmesiden – Torben sender videre til Mogens 

Ingelise sender medlemsliste til bestyrelsen 

Bjarne: 

Når referat bliver sendt ud, har medlemmerne 7 dage til at godkende. Herefter bliver det sendt til Mogens så 

det kan ligges på hjemmesiden. 

Vi holder en ”julefrokost” ved et bestyrelsesmøde. 

 

9. Næste møde 

Torsdag d. 17.11.2016 kl. 17 – Hos Bjarne Vadsmøllevej 21 

 

 


