Bestyrelsesmøde den 8. februar 2017 kl. 16.20 på Varmeværket
Referat
1. Konstituering
Formand: Bjarne Pedersen – Næstformand: Torben Sørensen – Kasseren: Ingelise Enevold –
Sekretær: Anni Kirk
2. Godkendelse af referat fra generalforsamling (specielt denne gang)
Referatet blev godkendt med rettelser
3. Nyt fra formanden
Vedr. besøg på Horsens Statsfængsel er der 22 tilmeldt og 3 ledige pladser (tilmelding ved Bjarne)
4. Kasserens ”kasse”
Ingelise orienterede vedr. nye tilmeldinger. - De 9 årstider overføres til Borgerforeningen.
5. Opsamling efter generalforsamling


Rundkørsel ved Sondrup vej/Oldrupvej. - Er videresendt til Lokalrådet



Elektronisk infoskilte/byporte. – Infoskiltet i Søvind er interessant. Torben undersøger vedr.
økonomi, lovlighed og evt. interesse fra andre foreninger



Kroen/Landevejen40 – Er ikke i Borgerforeningens regi



Stier i området – Der ligger nu 3 stier/ruter på Hundslund.dk



Årligt møde med tilflyttere – God ide, og via Lokalrådet at sende rundt til andre foreninger for
deltagelse, måske en mulighed fremover



Male flagstænger/udskifte flag – Bjarne kontakter Carsten for status på flag, stænger og ringe



Overskud fra juletræsforening overgår til De 9 årstider – Juletræsforeningen bestemmer selv,
hvad et overskud skal gå/bruges til



Skal vi tage del i evt. koncert? (Århus Promenade Orkester) – Heimo kontaktes af Bjarne for
nærmere info.

6. Evt. nyt vedr. sti projekt ved Kirkevang/Torupvej
Vi afventer, da det trækker ud

7. Besøg på Horsens Statsfængsel d. 25. februar 2017
Der er 22 tilmeldt og 3 ledige pladser. Vi mødes på HS kl. 12.30, for rundvisning 13.10 præcis
8. Vedligehold af naturlegeplads
Vi mødes lørdag d. 25.03.2017 kl. 9.00 til lugning, træfældning og oprydning
9. Begyndende snak om evt. udlodning af midler fra Hundslund Aktiviteter (hvis tiden tillader det)
Overføres til næste møde
10. Bordet rundt
Torben - Skiltning af nye grunde skal gøres mere synlig fra flere sider
Allan – Foreslår havfisketur og undersøger priser samt mulige steder
Ingelise – Kontakter Pia B. vedr. foredrag med Lindy, for nærmere om: Er han hyret i nærområdet,
evt. tilskud, kan Lokalrådet være medarrangør, annoncering, billetpriser, hvor afholdes (fx hallen)?
Borgerforeningen siger OK til Lindy foredrag, hvis det er muligt
Søren – Foreslår at områdets ejendomsmæglere udleverer et skriv vedr. Borgerforeningen, til
tilflyttere
Bjarne - Der findes en kommunemappe, hvor et skriv om Borgerforening, samt gratis medlemskab
det første år, kan vedlægges. Torben undersøger muligheden
Bjarne – Sct. Hans skal lægges på hjemmesiden

11. Næste møde
D. 20.03.2017 kl. 16.20 på Varmeværket

