
Tid:     17. Februar 2015 - 19:30 – 21:30

Sted:     Hos Anders Brandstrup

Deltagere:
Thomas Bornemann
Anders Brandstrup
Kate Christensen
Torsten Lund

Forhindrede:
Eva Lorey
Søren Hansen

Kommende møde
2/3 - 2015 efter generalforsamling hos Eva

Dagsorden

Borgerblad1.
Generalforsamling2.
Legeplads3.
Opslagstavle4.
Opretning af rødtjørne5.
Eventuelt6.

Udgivelse den 27. - 28. - 29. marts 
Deadline for materiale er 12. marts 

Vi skal se, om vi kan finde mere stof til borgerbladet indtil videre er følgende planlagt

Karen: 10 nærgående spørgsmål
Kate: Interview af lokal beboer
Kate: Indlæg fra Gunhild
Torsten: Tilbageblik fra gamle numre
Anders: Interview med nytilflytter
Kate: Fakta om kirken
Kate og Anders: Legeplads
Søren: Historie fra Herslev gård
Thomas: Energicheck
Torsten: Referat fra generalforsamling
Torsten: Formandens Klumme

Ad 1: Borgerblad

D. 2. marts 2015 kl. 19:30 a
Sted: Follerupgaard. 

Ifølge vedtægterne: http://herslevborger.dk/wp/vedtaegter skal dagsorden som minimum 
indeholde følgende punkter:

Ad 2: Generalforsamling

2015-02-17 - Referat af bestyrelsesmøde i Herslev Borgerforening
17. februar 2015
19:30
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indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent1.

Bestyrelsens beretning v/ formanden2.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fastlæggelse af 
kontingent

3.

Valg af medlemmer til bestyrelsen4.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen5.

Valg af 2 revisorer6.

Behandling af indkomne forslag7.

Eventuelt8.

På valg til bestyrelsen er: 
Kate Christensen 
Eva Lorey (ønsker ikke genvalg)
Thomas Bornemann 
Anders Brandstrup 
Samt to suppleanter

Bestyrelsen består i dag af 6 medlemmer og to syppleaner
Da Eva ikke ønsker genvalg og vedtægterne lægger op til, at der skal være 7 medlemmer af 
bestyrelsen, er der brug for to nye kandidater. Bestyrelsen har været i dialog med borgere i 
sognet, som kunne tænke sig at stille op.

Ud over de faste punkter på dagsordenen kommer følgende på:

Torsten har aftalt med Tore, at han kommer
1. Kort præsentation af Energirigtig Landsby ved Tore Gad Kjeld

Anders og Kate hænger en seddel op på skolen, hvor de opfordrer folk med børn til at 
møde op til generalforsamlingen, så vi kan få nogle gode ideer på bordet.

2. Præsentation af planer for legeplads mellem Ryttervænget og Gårdvænget

Torsten lægger oplægget fra FD ud på Facebook
3. Kort præsentation af Liv i Landsbyerne ved Fredericia Dagblad

Torsten lægger den endelige dagsorden ud på Facebook 3 dage før generalforsamlingen
Malene og Nana bager kager 

Ad 3 Legeplads
Som beskrevet i referatet af seneste bestyrelsesmøde 6/1 - 2015 http://herslevborger.dk/wp/wp-
content/uploads/2014/04/2015-01-06-Referat-af-bestyrelsesm%C3%B8de-i-Herslev-
Borgerforening.pdf
arbejder vi videre med etablering af en legeplads.

Anders indhenter tilbud
Udgravning:

Anders indhenter tilbud
Faldgrus

Kateundersøger procedurerne
Byggetilladelse og høringer

Kate indhenter priser
Beplantning/græs

Søren indhenter prisoverslag
Opsætning af legeplads

Anders undersøger priser
Tårn og Fjederdyr

Kate undersøger priser
Bænk

Budget

   2014 side 2    

http://herslevborger.dk/wp/vedtaegter


Kate undersøger priser

Kate får lavet en tegning / visualisering af planerne
Tegning

Anders og Thomas udarbejder et oplæg til Facebook, skolen og generalforsamlingen

Torsten undersøger, om der skal betales moms af det, der købes for helhedsplanmidlerne

Ad 4: Opslagstavle
Som beskrevet i referatet af seneste bestyrelsesmøde 6/1 - 2015 var der en del restriktioner knyttet 
til opsættelse af en opslagstavle ved parkeringspladsen foran forsamlingshuset. Borgerforeningen 
har fået et tilbud på 12.000 kr. for opslagstavlen inklusiv opsættelse.
Bestyrelsen besluttede, at udskyde opslagstavlen til der er klarhed omkring tilladelser og budget for 
legepladsen. Tavlen kan i givet fald sættes op på samme areal som legepladsen.

Der er 3 rødtjørne, der skal rettes op
Kate har fået et tilbud på 480 ex. Moms
Torsten sender tilbuddet til Laila, så vi kan få godkendt at bruge helhedsplanmidler på 
opgaven.

Ad 5: Opretning af rødtjørne

Ad 6: Eventuelt

Thomas opretter mailgruppen bestyrelse@herslevborger.dk efter generalforsamlingen
Mailalias
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