
Borgerforeningen – Bestyrelsesmøde d. 12.04.2016 

Mødedeltagere: 
Bjarne 
Anja  
Ingelise 
Allan 
Søren 
Torben 
Ikke til stede: 
Karina 

1 Referat fra sidste møde 

2. Nyt fra formanden 

3. Kassererens ”kasse” 
Ingelise har fået 2 gange kontingent 

4. Opgaveliste 
a. Søren og Bjarne har kigget på legepladsen. Poul Bro vil gerne stille container rådighed og så køber vi 
barkflis. Vi gennemfører oprydning af naturlegepladsen på lørdag. Søren og Ingelise mødes kl. 9.00. Ingelise 
laver kaffe og henter rundstykker. Søren stiller redskaber til rådighed. Kommer der ikke nogen, vil Bjarne og 
Søren tage en anden dag. 
Kresten Aaen klipper og passer legepladsen. Vi køber vin til Kresten som tak for hjælpen. Ingelise køber. 
Alka forsikring: Forsikringen skal betales af Odder kommune. Ingelise undersøger hvor længe vi ikke har 
fået penge retur.  
 
b. Hallen overtager juletræsfesten. Spejderne + hjælpere fra sidst år hjælper stadig. Torben overdrager til 
hallen 

c. Lokalrådet overtager drift og betaling af Hundslund.dk 

d. Hjemmesiden. Anja afventer gæste login fra Heidi. Telefonnumre endnu ikke opdateret. 
Kontrakt Anja hos der er noget der skal på hjemmesiden. 

e. Torben er tovholder på Sankt Hans bål. Opslag på hjemmesiden / købmanden / Avis. Torben laver opslag. 

f. Hundslund aktiviteter er ikke afklaret. Enighed om at borgerforeningen ikke vil varetage opgaven.  
Bjarne snakker med Heidi og vender tilbage til Anja. Anja skriver efterfølgende ud til alle foreninger. 

g. Flagallé til på søndag. Spejderne sætter op og piller ned. Spejderne får 1000.- for det. 

5. Vi opkræver kontingent for 2016. 
Torben laver ny  indbetalings seddel og Ingelise omdeler den. Vi tager mobilepay med denne gang, 
indbetales på Ingelises mobil nummer. 
 



Forslag til arrangementer:  Foredrag / virksomhedsbesøg 
Tupperware party - 13 september i  kirkehuset – Torben tovholder 
Øl-smagning sidst i oktober – Ingelise tovholder 

6. Bordet rundt 
Bjarne: Ren by – Borgerforeningen giver penge til pølser og brød. Ingelise overfører til spejderne. 

7. evt. 

8. Næste møde – 31.05.2016 kl. 16.20  

 
 

 


