
 

Bestyrelsesmøde den 20. januar 2020 kl. 16.30 på varmeværket 

Referat: 

1. Nyt fra formanden 

Bjarne oplyste, at portene ved tilgangen til det nye anlæg ved rensningsanlægget nu er fjernet. 

Hanne Hagen har søgt Borgerforeningen om støtte på 500,-kr. til opstart af ”Spisevenner i 

Hundslund” tirsdag d. 4. februar. Det vedtog vi enstemmigt at bevilge. 

 

2. Kasserens ”kasse” 

Efter diverse udgifter og indtægter er kassen nu på 41.329,86 kr. 

Vi snakkede regnskabet igennem, og det er nu klar til Generalforsamlingen. 

 

3. Evaluering af arrangement/foredrag d. 2. december 2019  

Foredrag af Svend Kaagh om vandreture i Uganda og Congo i kirkehuset Hundslund. 

Et fint foredrag som var godt besøgt, og alle var tilfredse med det. 

 

4. Flagalléens fremtid 

Ingelise har snakket med Gitte Bro, og Hallens Støtteforening vil gerne overtage Flagalléen. Vi blev 

enige om, at det er en god ide at lade Flagalléen overgå til Hallens Støtteforening. Det skal 

bemærkes, at foreningerne i Hundslund ikke skal betale leje af flag.  

 

5. Lokalrådets nytårskur 

Der var ca. 30 fremmødte heraf 3 fra Borgerforeningen. 

 

6. Kontingent seddel for 2020 

Bliver rettet til og trykt. Vi henter dem hos Ingelise og omdeler i eget område. 

 

7. Generalforsamling mandag d. 17. februar 2020 kl. 19.00 i Kirkehuset 

Med foredraget: Oplivning – Leve til det sidste, af Præst ved Vær kirke og frivillig ved Let Køb – 

Gudmund Rask Pedersen, som bor i Sondrup.  

Ved årets generalforsamling er Bjarne, Kaj og Anni på valg. 

 

Som forberedelse til Generalforsamlingen talte vi om to forslag vedrørende Borgerforeningens 

fremtid, og nye vedtægter fremsat af Bjarne. 

 

Et hvor vi arbejder på en afvikling af foreningen, hvorved vi vil: 

- Gøre de allerede lovede ting færdig økonomisk 

- Færdigetablere bord/bænke- sættet ved Anlægget 



- Købe et nyt bord/bænke- sæt til Hundemarken 

- Resten vil gå til de elektriske byporte/skilte 

- Lade naturlegepladsen overgå til kommunen 

 

Andet forslag hvor foreningen fortsætter, men nu bestående af 3 medlemmer og en suppleant: 

- Dvs. med formand, kasserer og sekretær, en suppleant og to revisorer 

- Foreningen vil her fortsætte med formålet at støtte nye eller gentagende aktiviteter i Hundslund 

og omegn 

- Eventuelt også være ”pengekasse passer” for forskellige persongrupper 

- Naturlegepladsen kunne eventuelt fortsat vedligeholdes af Søren, mod et årligt økonomisk tilskud 

 

De eventuelle nye vedtægter skal vedtages på Generalforsamlingen. 

 

Opslag med varsling af Generalforsamlingen ophænges i diverse udhængsskabe. 

 

Vi mødes kl. 18.30 for klargøring, - Ingelise bestiller mad – Bjarne kommer med Øl og vand – 

Marianne sørger for vin til foredragsholderen. 

 

8. Bordet rundt 

Husk - Lys i Mørket arrangementet er d. 31. januar 2020. 

 

9. Næste møde 

Generalforsamling mandag d. 17. februar 2020 kl. 19.00 i Kirkehuset. 


