Bestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 16.30 på Varmevæket
Referat
1. Nyt fra formanden
Bjarne og Ingelise var til Nytårskur, hvor mange foreninger fra Hundslund området var
repræsenteret. Her var forskellig orientering og bl.a. om Vindmøllerne. Der kan blive tale om et
engangsbeløb til kommunen, til fordeling, når/hvis møllerne er færdige til tiden
2. Kasserens ”kasse”
Ingelise orienterede og fremlagde regnskabet for 2017, som vi gennemgik, med spørgsmål til
Ingelise. Regnskabet er nu godkendt og klar til Generalforsamlingen
3. Opsamling fra sidste møde


Præsentation af Borgerforeningen til tilflyttere (Anni) – Vi gennemgik igen indholdet i
prøvefolderen, og Anni ændrer/tilføjer til næste gang



Elektroniske infoskilte/byporte - Torben har fulgt op på dette, men mangler svar tilbage

4. Generalforsamlingen afholdes d. 20. februar 2018 kl. 19.00 i Hallens fitness/spejl sal.
Borgmester Uffe Jensen kommer kl. 20.00 og fortæller om livet fra politimand til borgmester.
Borgerforeningen er vært ved kaffe/te og kage samt øl og vand
På valg er Bjarne, Kaj og Anni samt en ledig bestyrelsespost
Borgerforeningens medlemmer har stemmeret
5. Kommende arrangementer
P.T. Jacobsen fremviser kommandocentralen i Odder. Bjarne har kontaktet ham for en rundvisning
for Borgerforeningens medlemmer. Det bliver d. 18. april kl. 19.00 og hvis der er flere end 20
tilmeldte, igen kl. 20.15. Arrangementet er gratis for medlemmerne
Liste med forslag til kommende arrangementer:






Besøg på DR el. TV2
Industrimuseet
Studstrupværket
Svampetur
Hvordan sikres boligen mod indbrud (foredrag)





Fællesspisning
Mosgaard museum
Foredrag af en journalist

6. Bordet rundt
 Der er stadig nogle drenge som skaber problemer og uro i Hundslund, bl.a. ved
Købmandsforretningen
 Anni gør opmærksom på de mange huller i vejene i Oldrup og omegn, Bjarne vil prøve at gå
videre med dette, men den kommende kloakering kan udsætte retablering af vejene
 Bjarne foreslår en tilføjelse til vedtægterne for en tydeliggørelse af stemmeberettigelse:
Stemmeberettiget er medlemmer fra det forgangne regnskabsår
 Vi foreslår at kontingentet fortsætter uændret i 2018, dvs. 75,-kr for en husstand og 40,-kr
for et enkelt medlemskab
7. Næste møde
D. 5. marts 2018 kl. 16.30 på Varmeværket

