
Tid:     11. november 2014 - 19:30 – 21:30

Sted:     Hos Thomas Bornemann

Deltagere:
Thomas Bornemann
Anders Brandstrup
Kate Christensen
Torsten Lund

Forhindrede:
Eva Lorey
Søren Hansen

Kommende møder
6/1 - 2015 kl. 19:30 Hos Kate
2/3 - 2015 efter generalforsamling hos Eva

Dagsorden

Indlæg til borgerbladet1.
Status for opslagstavle og blomsterkummer2.
Anvendelse af midler fra Davidsens mindefond3.
Legeplads/samlingssted mellem Ryttervænget og gårdvænget4.
Lektiecafé/videnscafé5.
Planlægning af generalforsamling6.
Eventuelt7.

Deadline 20/11

Udgivelse 28-30/11

Formandens klumme Torsten

Rideklubben Anders

Karen bidrager med 10 faste spørgsmål til to borgere Karen

Mette Sørensen bidrager med nyt fra menighedsrådet Kate
Liste over gudstjenester  Kate
Sogneaftner Kate

Den nye præst kunne lave en række indlæg Kate
Menighedsrådsformanden leverer et indlæg Kate

Idrætsforening Torsten

Gunhilds årstidsberetning Kate

Status for samarbejde med kommunen Torsten

Ad 1: Indlæg til borgerbladet

2014-11-11 Referat af bestyrelsesmøde i Herslev Borgerforening
9. november 2014
21:56
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Interview med Gardenia Blomster Anders

Er der interesse omkring ejendommen?
Hvem træffer beslutninger omkring ejendommen?
Interesseret i en reklame i borgerbladet?
Ligger der servitutter så som bevaringsværdighed?

Har man overvejet at søge om nedrivningsmidler i lighed med Pjedsted?
Henvendelse til den ansvarlige

Henvendelse til Billund Anders

Billeder fra Inger
Aktuelt billede med julepynt
Sne fra Mølleåvejen

Forsidebillede. Torsten

Generalforsamling Torsten

Inger og Oles's mindefond Thomas

Evt. artikel
Gammelby Mølle Torsten

De gode historier
Gerne med billeder

Anekdoter fra Herslev Kate

27-29 marts 2015 - deadline 12. marts
August  2015
November 2015

Næste udgivelser (tentative)

Anders har sendt ansøgningen til René Olsen og Laila 
Anders videresender mailen til bestyrelsen

Menighedsråd
Begivenheder

Indhold på opslagstavle

Anders følger op på, at der ligger en specifikation

Ad 2: Status for opslagstavle og blomsterkummer

Davidsens mindefond har tildelt Borgerforeningen et legat på 10500 kr. 
Vi påregner at bruge pengene på en mindeplade, en bænk og et træ på den kommende 
legeplads

Ad 3: Anvendelse af midler fra Davidsens mindefond

Som anført i markedsføringsmaterialet for Herslev ( http://herslevborger.dk/wp/wp-
content/uploads/2014/04/2014-08-31-Markedsf%C3%B8ring-af-Herslev.pdf ) ville det give et 
løft til byen, hvis der blev oprettet en legeplads mellem Ryttervænget og Gårdvænget. Dette 
er blevet drøftet med kommunen 6. november ( http://herslevborger.dk/wp/wp-
content/uploads/2014/04/2014-11-06-M%C3%B8de-med-Fredericia-Kommune.pdf ). Vi kan 
anvende de helhedsplanmidler, der er tilbage til indretningen. En mulighed ville være at finde 
en børneinstitution, der er blevet lukket, og opkøbe legeredskaberne der.
Som udgangspunkt ville pladsen skulle indeholde følgende:

Tårn med rutchebane

Ad 4: Legeplads/samlingssted mellem Ryttervænget og gårdvænget
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Tårn med rutchebane
Gyngestativ
Bænke og borde
Skraldespand

Legepladsen vil betyde, at borgerforeningens ansvarsforsikring skal udvides.

Torsten følger op mht. godkendelser
Torsten følger op på, hvor mange penge, vi kan disponere over, og hvornår de skal være 
disponeret

På vores Facebook-side har det været diskuteret, at man kunne afholde en videnscafe, hvor 
borgerne kunne hjælpe hinanden med forskellige ting. Det kunne f.eks. være IT-tricks.  

Hvis der er opbakning, kan vi lave event i starten af det nye år.

Mht. lektiehjælp opfordres folk til at melde ind på Facebooksiden, hvad de gerne vil have 
hjælp til/har mulighed for at tilbyde hjælp i. Det er nok lettere at køre dette bilateralt end ved 
faste møder, da hjælpen ofte haster pga. en aflevering eller lignende.

Ad 5: Lektiecafé/videnscafé

Næste generalforsamling afholdes på Follerupgaard  Mandag d. 2. marts 2015 kl. 19:30.
Ad 6: Planlægning af generalforsamling

Der er ikke noget til dette punkt
Eventuelt
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