
Referat af bestyrelsesmøde i Herslev Sogns Borgerforening

Tid:     22. marts 2014 - 10:00 – 11:45

Sted:     Herslev Bygade 14

Deltagere:

Inger Davidsen pga. udgivelse af Borgerbladet

Eva Lorey

Thomas Bornemann

Søren Hansen

Thomas Bornemann

Torsten Lund

Forhindrede:

Kate Christensen

Eva Hansen

Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde1.

Konstituering2.

Vedtægtsændring og indkaldelse til ny generalforsamling3.

Udgivelse af Borgerbladet4.

Indkøb, opsættelse og vedligehold af opslagstavle5.

Indkøb, opsættelse og vedligehold af blomsterkasser6.

Vedligehold af websiden samt oprettelse af Facebook-gruppe7.

Input til Møde med Beboerforeningerne i Fredericia Kommune8.

Vedligehold af busskur og træer9.

Næste møder samt udgivelsesdatoer for Borgerbladet10.

Kommende arrangementer11.

Eventuelt12.

Dagsorden

Referat

Ad 1 Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet er godkendt uden anmærkninger

Ad 2 Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig på følgende måde

Formand:         Torsten Lund

Næstformand         Søren Hansen

Redaktør         Inger Davidsen (indtil der kan findes en afløser)

Kasserer         Thomas Bornemann

Helhedsudvalg:    Torsten Lund, Søren Hansen og Ole Davidsen

Sekretærposten borfalder, da formanden skriver referater og breve.

Ad 3 Vedtægtsændring og indkaldelse til ny generalforsamling

Ved generalforsamlingen 3. marts blev det besluttet at ændre § 4 og 6 i vedtægterne, således, at 

bestyrelsen allerede konstitueres ved generalforsamlingen i stedet for på det først kommende 

bestyrelsesmøde:

Ændring af §4 generalforsamling:

§4 ændres således at den fremover indeholder følgende:

Bestyrelsesmøde 22 marts 2014
22. marts 2014
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§4 ændres således at den fremover indeholder følgende:

§4 Generalforsamling

….. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal altid indeholde mindst følgende punkter:

1)    Valg af dirigent

2)    Bestyrelsens beretning v/formanden

3)    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fastsættelse af kontingent.

4)    Valg af medlemmer til bestyrelsen

5)    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

6)    Valg af 2 revisorer

7)    Behandling af indkomne forslag

8)    Eventuelt

Ændring af §6 bestyrelsen

§6 ændres således at den fremover indeholder følgende:

§6 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse Konstituerer sig ved simpelt stemmeflertal med formand, næstformand, 

sekretær og kasserer. 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov, dog minimum 6 gange årligt eller når 3 af 

bestyrelsens medlemmer forlanger dette. Ved aktuelle ………

Da der var for få deltagere ved den ordinære generalforsamling til, at denne kunne være 

beslutningsdygtig, blev det besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling d. 27/5 i 

forbindelse med det næste bestyrelsesmøde. Generalforsamlingen afholdes hos Søren Hansen 

Herslev Kirkevej 67 kl. 19:30.

Bestyrelsesmødet samt vedtægtsændringerne varsles i næste nummer af borgerbladet.

Ad 4 Udgivelse af borgerbladet

Borgerbladet udgives i weekenden 11 – 13. april. Deadline for inputs er 24 marts. Følgende indlæg 

skal leveres inden deadline:

Formandens klumme    Torsten  

10 nærgående spørgsmål    Karen Hansen

Helhedsudvalgets arbejde    Ole Davidsen

For at minde beboerne om betaling af deres kontingent samt muligheden for at melde sig ind i 

borgerforeningen, laves der et indlægskort med kontonummer og indmeldelsesvejledning.

Thomas udarbejder et layout med flere blanketter per side, og Eva L. printer sedlerne, skærer dem 

til og sørger for, at de bliver distribueret sammen med borgerbladet.

Dato for de næste to udgivelser er 

7. September med  deadline 20. august 

28. November med deadline 12. november

Ad 5 Indkøb, opsættelse og vedligehold af opslagstavle

Det blev ved seneste generalforsamling besluttet at opsætte en opslagstavle med tilhørende 

postkasse i Herslev.

Bestyrelsen har besluttet, at prioriteringen for placering er som følger:

1. Prioritet  er hjørnet mellem Højrupvej og Herslev Kirkevej

2. Prioritet er Forsamlingshuset

Begge lokationer kræver dog tilladelse fra hhv. kommunen eller forsamlingshuset.

Det videre arbejde tages op i Helhedsudvalget, hvor Ole Davidsen indkalder til næste møde.

Ad 6 Indkøb, opsættelse og vedligehold af blomsterkasser

Det blev ved seneste generalforsamling besluttet at opsætte to blomsterkasser.

Bestyrelsens ønsker til placering er:

Hjørnet mellem Højrupvej og Herslev Kirkevej
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Hjørnet mellem Højrupvej og Herslev Kirkevej

Hjørnet mellem Herslev Kirkevej og Herslev Bygade

Opgaven tages op i Helhedsudvalget

  

Ad 7 Vedligehold af websiden og oprettelse af Facebook-gruppe

Borgerforeningen har websiden www.herslevborger.dk Denne er dog ikke opdateret.

I formendens klumme vil der blive gjort lidt reklame for sidens eksistens. Det er derfor vigtigt, at den 

er opdateret, før Borgerbladet udkommer.

Thomas sørger for, at Torsten får adgang til at redigere på siden.

Følgende sider skal opdateres:

Activity

Slettes af Thomas

Bestyrelsen

Opdateres af Torsten OK

Borgerbladet 

Inger sender Publisher-filer til Thomas for de seneste to år. For de udgivelser, hvor Publisher-filer 

ikke er tilgængelige, indsættes pdf-filer.

  

Kalender

Inger sender kalenderbegivenhederne til Torsten, når Borgerbladet er klar til at gå i trykken

Der tilføjes en notits om,  at man kan sende tilføjelser til webmaster

Members 

Slettes af Thomas

Opgaver

Torsten laver en liste med borgerforeningens væsentligste udestående og afsluttede opgaver –

herunder: OK

Blomsterkummer

Parklamper

Helhedsplan 

Kommende opgaver

Vedtægter

Thomas prøver at skanne filen ind og køre tekstgenkendelse, således at vedtægterne kan blive 

opdateret efter næste generalforsamling, hvis ændringen vedtages.

Herslev forum

Thomas fjerner foret og indsætter i stedet et link til den kommende Facebook-gruppe

Links

Thomas indsætter link til busruteplan

Galleri 

Thomas opretter en galleri-fane.

Inger undersøger, om den film, der for år tilbage blev lavet om Herslev, stadigvæk er aktuel. I givet 

fald sender hun  VHS-båndet til Thomas, som digitaliserer det og lægger det under galleriet.

Generelt skal der lægges billeder op fra Borgerforeningens arrangementer så som byvandringen.

Thomas undersøger, om der er billeder fra borgerbladet, der er velegnede til publicering.

Der bliver skrevet, at folk selv kan sende billeder

Referater fra bestyrelsesmøder

Thomas opretter en fane med referater. Torsten uploader det seneste referat.
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Thomas opretter en fane med referater. Torsten uploader det seneste referat.

Intern Counter

Thomas opretter countere, så vi kan holde statistik bed besøgertallet på forskellige dele af siden.

Facebook-gruppe

Torsten opretter en FB-gruppe ved navn Herlevborger.

Hele bestyrelsen melder sig ind og opfordrer andre til at gøre det samme.

Formålet med siden er at skabe kontakt mellem borgere i byen - f.eks. til køb og salg eller spontane 

biografture.

Ad 8 Input til Møde med Beboerforeningerne i Fredericia Kommune

Eva L. og Torsten tager til mødet d. 26. marts.

Ved mødet vil de spørge til muligheden for at søge midler i puljen på 200 mio. kr. til forskønnelse af 

landsbyer.

Ole Davidsen tager evt. med til mødet. 

Ad 9 Vedligehold af busskur og træer

Busskuret ved busholdepladsen er gået i stykker, og kastanjetræerne er gået ud.  Dette tages op i 

Helhedsudvalget

Ad 10 Nye arrangementer

En del af Borgerforeningens formål er at igangsætte arrangementer, som kan være til glæde for 

borgerne. For at skabe et incitament til at melde sig ind i Borgerforeningen, vil der fremadrettet 

blive arbejdet med forskellige priser for medlemmer af Borgerforeningen og øvrige deltagere.

Fællesspisning

Eva H. opfordres til at vedligeholde denne tradition.

Bjarne Hansen sender detaljer og email-adresser for tidligere deltagere.

Tidligere var det formændene fra alle foreningerne, der diskuterede det.

Gammelby Mølle  

Eva L. Undersøger muligheden for en rundvisning på Gammelby Mølle i starten af maj.

Arrangementet skal annonceres i det kommende nummer af borgerbladet.

Ældre uden bil har mulighed for at køre med bestyrelsen.

Fremtidige arrangementer

Det er muligt at lave arrangementer fælles med kirken. F.eks. har Hannerup Kirke afholdt et foredrag 

med Niels Malmros om hans seneste film.

Endvidere kunne man lave en kombineret rundvisning i kirken og Børnehuset.

Et andet forslag er en cykeltur til Kongens Ege ved Landerupgaard

Ad 11 Næste møder

Følgende bestyrelsesmøder planlægges forud:

27 maj 19:30 - Herslev Gaard (samt ekstraordinær generalforsamling)

11 august kl. 19:00 - Follerupgaard Indlæg til borgerblad som første punkt

3 november kl 19:00 – Thomas Bornemann Indlæg til borgerblad som første punkt

Ad 12 Eventuelt / uden for agenda

Runddeling af  borgerbladet

Der sendes ikke til folk uden for sognet, som ikke har betalt

Inger ringer til de ældre, der ikke har betalt

   2014 side 4    


