
 

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2017 kl. 16.30 på Varmeværket 

Referat 

1. Nyt fra formanden 

Bjarne har været til møde ved Kloakprojektet i Hundslund, her nævnte han stiprojektet 

Kirkevang/Torupvej. Ved Kloakprojektet i Hundslunds møde på næste tirsdag, vil Bjarne tage 

stiprojektet Kirkevang/Torupvej op igen, nu med flere oplysninger 

 

2. Kasserens ”kasse” 

Ingelise orienterede: Der er nu 122 medlemmer som har betalt kontingent for 2017 

 

3. Opsamling fra sidste møde 

 

 Elektroniske infoskilte/byporte – Torben snakker med kommunen vedr. placering m.m. 

 Koncert med Århus Promenade Orkester – Bjarne deltager ved mødet d.a. 29. maj kl. 10.00 på 

Varmeværket. Borgerforeningen deltager ikke ved økonomien i det. Koncerten foreslås afholdt i 

november 

 Stier i området – Vedr. Stiprojektet Kirkevang/Torupvej, Ingelise mener kommunen er involveret 

ved at lægge asfalt på. Ingelise sender kopi af aftalen d.a. til Bjarne 

 Havfisketur – Allan orienterede om muligheder og priser på hav- og sø fisketur. Havfisketur er 

ikke helt i Borgerforeningens regi, men en sø fisketur kunne måske komme på tale 

 Foredrag med Lindy Aldahl – Bliver d. 20. september 2017 i Hundslundhallen. Ingelise følger op 

på det og kontakter Pia B. vedr. arrangementet. Billetter kan snart købes på nettet 

Borgerforeningens medlemmer får en billet til en gratis kaffe/øl/vand ved indgangen 

 Præsentation af Borgerforeningen til tilflyttere – fx en video om Hundslund og omegn, Bjarne 

kontakter Mogens Mehl d.a.. Anni laver en prøvefolder og alle tænker over, hvad der skal stå i 

den af nyttige oplysninger om aktiviteter til tilflyttere 

 

4. Naturlegeplads, mangler m.m. 

Der mangler metalinddækning ved legehuset. Bjarne foreslår at Højmarken evt. kan klare opgaven? 

Desværre har der været vandalisme med glasskår og bål m.m. i sandkassen! Søren har taget hånd 

om dette, men der mangler noget oprydning, før der kan slås græs 

 



5. Liste med forslag til kommende arrangementer  

 

 Besøg på DR el. TV2 

 Industrimuseet 

 Studstrupværket 

 Svampetur 

 Hvordan sikres boligen mod indbrud (foredrag) 

 Fællesspisning 

 Svend Kaagh, fortæller om sine ture i Afrika (Kongo) 

 Mosgaard museum 

 

6. Sant Hans 

Båltalen: Her vil Kai og Torben finde en ”taler”, Torben laver et opslag og Børnehaven laver Heksen 

 

7. Bordet rundt 

Allan ønsker at trække sig fra Borgerforeningens bestyrelse, da han er blevet løbetræner, vi ønsker 

ham alle god vind 

 

8. Næste møde 

D. 26.06.2017 kl. 16.20/30 på Varmeværket 

 


