
Referat af bestyrelsesmøde i Herslev Sogns Borgerforening

Tid:     11. august 2014 - 19:00 – 20:00
Sted:     Follerupgaard
Deltagere:
Eva Lorey
Søren Hansen
Thomas Bornemann
Anders Brandstrup
Torsten Lund
Forhindrede:
Kate Christensen

Dagsorden

Indlæg til borgerbladet1.
Planlægning af fugleskydning 17. august 14:302.
Diskussion af oplæg til kommunen3.
Status for opslagstavle og     blomsterkummer4.
Eventuelt5.

Ad 1 Indlæg til borgerbladet
Næste udgivelse af borgerbladet udskydes fra 5.-6.-7. september til 12.-13.14. september, da Inger 
Davidsen er på ferie. Deadline for indlæg er 29. august. Borgerforeningen skal levere følgende 
indlæg:

Artikel om Klubhuset og motionsrummet samt interview med ejerne•
Eva:

• Status på opslagstavle og blomsterkasser
Søren og Anders:

• Ti faste spørgsmål til to udvalgte borgere
Indlæg om, hvordan man får betalt kontingent inkl. kontonummer •

Thomas

Formandens klumme•
• Beretning om fugleskydningsarrangementet

Beskrivelse af samarbejdet med kommunen samt oplægget til kommunens 
markedsføringsstrategi

•

Beskrivelse af Facebook-gruppe plus link og hvordan man bliver medlem•

Torsten:

Eva sørger for at, at der sammen med borgerbladet kommer en reminder til de medlemmer uden for 
sognet, som ikke har betalt kontingent.

Ad 2 Planlægning af fugleskydning 17. august kl. 14:30
For baggrund se referat fra bestyrelsesmøde 27. maj
Det er et krav, at have en forsikring.
Vi har fået et tilbud på 1223 kr. fra Codan for en generel ansvarsforsikring, som dækker alle 
borgerforeningens aktiviteter. Bestyrelsen beslutter at tegne forsikringen, da andre typer 
arrangementer også kan medføre risiko for erstatningsansvar over for 3. mand.
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arrangementer også kan medføre risiko for erstatningsansvar over for 3. mand.

• Torsten skrive reminder på Facebook
• Thomas laver opslag på forsamlingshusets reklamesøjle
• Torsten skaffer gevær samt skydeskive 
• Anders køber hagl
• Thomas laver diplom og skaffer noget chokolade 
• Malene bager en kage
• Eva bager en kage
• De bestyrelsesmedlemmer, der møder op, tager hver en kande kaffe med.
• Anders køber sodavang og øl, som sælges
• Torsten tager et havebord med.
• Anders undersøger, om han kan låne markeringsbånd
• Anders tager et pavillontelt med

Ad 3 Diskussion af oplæg til kommunen
For baggrund se referat fra bestyrelsesmøde 27. maj
Bestyrelsen er generelt tilfredse med udkastet til en beskrivelse af Herslev.

Det skal tilføjes, at kirken arrangerer sogneaftner og koncerter
Det præciseres, at en mulig placering af en legeplads kunne være arealet mellem Ryttervænget og 
gårdvænget. 
Hvis kommunen vil udlåne arealet i en årrække, vil det være muligt at lave en sponsoreret legeplads 
fra f.eks. Indu.

Ad 4 Status for opslagstavle og blomsterkummer
For baggrund se referat fra bestyrelsesmøde 27. maj

Anders og Søren har undersøgt markedet for blomsterkummer.

Materiale: Beton•
• Størrelse minimum 70 cm.

Farve: Mørk grå eller lignende•

Bestyrelsen bliver enige om følgende krav:

Opslagstavlen skal laves i træ. Søren udbeder et tilbud fra Henrik Buus

Anders og Søren laver et oplæg til kommunen med placering og udseende af blomsterkummer og 
opslagstavle, således  at der kan udstedes tilladelser.
Deadline inden 29. august.

• Eva: En idé til et kommende arrangement kunne være at lave helstegt pattegris.
• Søren: Hegnene langs vejene mangler flere steder at blive beskåret. Dette tages op på næste 

møde med kommune 6. november
• Tomas: Vi har siden sidste møde fået 15 nye medlemmer, så vi nu har  88 medlemmer. Der er 

dog 41, der ikke har betalt.

Ad 5 Eventuelt

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

   2014 side 2    


