Bestyrelsesmøde den 20. marts 2017 kl. 16.20 på Varmeværket
Referat
1. Nyt fra formanden
Vi vælger Bjarne som mødedeltager ved Kloakprojektet i Hundslund.
Bjarne har, efter kontakt til Postvæsnet, fået ordnet det sådan, at fra d. 1/7 2017, vil pakker, som
ikke kan afleveres, blive lagt hos Let Køb Hundslund
2. Kasserens ”kasse”
Ingelise orienterede: Der er nu 116 medlemmer som har betalt kontingent for 2017
3. Opsamling fra sidste møde
•

Elektroniske infoskilte – Torben afventer nærmere vedr. økonomi, lovlighed og evt. interesse fra
andre foreninger

•

Evt. koncert med Århus Promenade Orkester – Bjarne vil afvente vedr. økonomien i det

•

Male flagstænger/udskifte flag – Iflg. Bjarne er status, at flag og stænger er klar til udlejning

•

Stier i området – Stiprojektet Kirkevang/Torupvej ligger stille, vi følger op (Ingelise & Torben)

•

Havfisketur – Allan undersøger videre vedr. priser samt mulige steder

•

Foredrag med Lindy Aldahl – Bliver d. 20. september 2017 i Hundslundhallen. Ingelise kontakter
hallen vedr. priser og det praktiske, og kontakter Pia B. vedr. arrangementet
Borgerforeningens medlemmer får en billet til en gratis kaffe/øl/vand ved indgangen

•

Præsentation af Borgerforeningen i kommunemappe – Kan ikke lade sig gøre, så vi må nytænke,
fx en video om Hundslund og omegn, bruge Facebook ol, Bjarne vil kontakte Mogens Mehl d.a.

4. Vedr. besøg på Horsens Statsfængsel d. 25. februar 2017
Der var 23 tilmeldt og vi mødtes på HS til rundvisning kl. 13.10. Her oplevede vi et godt, informativt
og veltilrettelagt program. En fin oplevelse som gerne kan gentages.
5. Vedligehold af naturlegeplads
Vi mødes lørdag d. 25.marts 2017 kl. 9.00 til lugning, træfældning og oprydning

6. Midlerne fra Hundslund Aktiviteter
Overskuddet vil gå til den nye infomodel/infotavler, Torben undersøger videre på dette
7. Bordet rundt
Ingelise efterlyser flere arrangementer og Anni foreslår, at vi laver en liste med ideer/muligheder,
også gerne med gode ideer fra medlemmerne. Vi tager det med som punkt til næste møde
8. Næste møde
D. 15.05.2017 kl. 16.30 på Varmeværket

