
Tid:     13. april 2015 - 19:30 – 21:30

Sted:     Hos Søren Hansen

Deltagere:
Thomas Bornemann
Anders Brandstrup
Kate Christensen
Søren Hansen
Pia Møller
Mikkel Sørensen
Torsten Lund

Dagsorden

1. Konstituering af bestyrelsen
2. Fordeling af ansvarsområder
3. Borgerbladet
4. Status på opgaver
5. Eventuelt

Fortsætter med samme bemanding dvs.

Kasserer Thomas Bornemann

Næstformand Søren Hansen

Formand Torsten Lund

Ad 1: Konstituering af bestyrelsen

Gunhild Pedersen og Lise Ravn har lovet at hjælpe med distributionen
Anders står for uddelingen

Distribution af næste borgerblad

Pia udnævnes som ansvarlig redaktør
9 faste: Karen
Gunhilds klumme: Kate
Formandens klumme: Torsten
Samling af Borgerbladet: Thomas og Torsten

Udarbejdelse af Borgerbladet

Søren og Torsten
Søren og Torsten gennemgår budgetterne

Helhedsplanudvalget

Kate
Salg af annoncer

Ad 2: Fordeling af ansvarsområder

Næste udgivelse af Borgerbladet er 4-6 september
Ad 3: Borgerbladet
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Desværre står det ikke rigtigt på bagsiden, da den sidste linje er blevet 
skubbet uden for det synlige område

Næste udgivelse af Borgerbladet er 4-6 september

Listen over foreninger samles til sidst i bladet

Thomas sender prisliste
Kate laver kontakter potentielle annoncører

Ad 4: Status på opgaver

De virksomheder, der har været kontaktet mht. et tilbud på en legeplads  har 
ikke været seriøse omkring projektet
Det ville koste 10 kkr. at lave en udgravning
Der er problemer med parkeringspladser

Legeplads

Søren kontakter forsamlingshuset
Søren kontakter Jens Christian og Hans Henrik

Kun enkeltsidet glas
Søren kontakter Henrik Buus for et tilbud

Opstagstavle og bænk

Tages  op med Laila på mødet 7. maj
Rødtjørn og træer

Claus Mørk arbejder på at lave en udstykning på marken over for kirken og 
forsamlingshuset. Dette blev præsenteret ved dagligstuemødet 7/4.
Sammen med projektet ville det være muligt at foretage en flytning af Herslev 
Kirkevej mod syd, således at der kommer parkeringspladser op til kirken og 
forsamlingshuset. 
Menighedsrådet har tidligere betalt Rambøll for at få udarbejdet tegninger og et 
budgetoverslag for den ændrede vejføring. (Se nedenfor)

Ad 5: Ny udstykning og alternativ vejføring
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Under dagligstuemødet var der i øvrigt deltagere, der mente, at Netto evt. kunne 
være interesseret i at anlægge en butik i en by på størrelse med Herslev, hvis der 
kommer en ny udstykning.

Borgerforeningen har som sådan ikke noget med en eventuel udstykning at 
gøre, men synes, at det er en god idé, hvis det kan lade sig gøre.

Udstykning

Mikkel kontakter menighedsrådet og spørger, om de er interesseret i at følge 
op på det projekt, de har startet.

Vejføring

Mikkel har kontaktet Netto, og muligheden for en butik i Herslev har ikke 
kunnet bekræftes.

Netto

Mikkel mener, at busruten med fordel kunne omlægges, og at der burde 
etableres et busstoppested foran forsamlingshuset. Han usarbejder en 
beskrivelse af planerne

Busstoppested

Kate tager fat i Mads Thybo omkring tilladelse til at bringe artiklerne om Liv i 
Landsbyerne - opfølgning: Vi har fået tilladelsen

Liv i landsbyerne
Ad 6 Eventuelt
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