Referat af møde i Hjarbæk Borgerforenings Bestyrelse 17.6.14
Tilstede. Kaj, Søren, Arne, Tina og Ulla. Jacob fra energi-plan kommer senere 19.30
samt Jesper.
1) Godkendelse af referat: Godkendt
2) Næste møde: Tirsdag 11.8.14 hos Tina kl. ca. 18.30
3) Hvis vi er mindst to fra bestyrelsen, har vi beslutningskompetence, hvis det er
inden for rimelige grænser.
4) Nyheder: Vi har endnu ikke fået adgang til den tidligere bestyrelses
dokumenter og Dropbox.
Arne har søgt, fået penge og købt en plæneklipper til 22.000 kr. til
Borgerforeningen. Ind til videre kan den stå ved Helle og Kim, og den kan om
vinteren være ved Rindsholm. Men vi mangler et godt permanent sted. Arne
får tegnet en forsikring. Evt. leje os ind i Sejlklubben – Kaj undersøger. Vi kan
tilbyde at slå deres græsstykke…..
Der er et ekstra stykke af Stejlepladsen, det vil blive muligt at leje. Vi vil godt
melde ind på det. Kaj Lykke undersøger hos Jens Peter og melder tilbage til os
andre.

Hvorvidt Sjægte-laget vil samarbejde: De vil godt, men har brug for noget
mere specifikt, derfor mailer Tina omkring samarbejde omkring toiletvogn og
flagning gennem byen, græsslåning af Stejlepladsen, åbningstider af ølvogn
mm.
Søren har sørget for øl til Post Dk og VM.

5) Jacobs energi-skema: Vi godkender skemaet. Det er bedre med for mange
spørgsmål, en for få. Vigtigt for Hjarbæk at vide, hvor meget el, husstandene
bruger. Turen til Samsø skubbes til engang i september.
Hjarbæk er med i Energi-planlægningen!

Afgrænsning af Hjarbæk: Alpedal, Ulrik op ad Baunevej, venstre side af
Nørresiden, ud af Hjarbæk på vej mod Vorde, Hjarbækvej ud til Nikolajsen.
Intet på Svanevej. Jakob foreslår helårssommerhuse også spørges, hvis vi kan
overkomme det. Frida og Anni er med.
I første omgang er det vigtigt at komme rundt og indsamle data.
Forslag om en mail, der skal rundt til alle for at informere borgerne om, at vi
nu kommer rundt.
Vi mødes med Jacob 9.9.14 kl. 19.30 HOS JESPER til første drøftelse og
skulle gerne have sendt data til ham ugen inden. Vi mødes en gang til den
24.9.14 kl. 19.30 hos Arne.
Altså, vi går rundt med skemaerne ind til slutningen af august.
BORGERMØDE 2.10.14 KL. 19.30 (?) (Sejlklubben bookes), hvor Jakob
deltager og informerer om de muligheder, der er for energiforsyning i Hjarbæk.
Deadline! Ulla får alle skemaerne 28.8.14 og scanner ind og mailer rundt til
Jakob og os andre den 29.8.14.
Fordeling: Tina og Ulla tager Nørresiden og Strandvejen (incl.
Sejlklubben).
Kaj og Søren tager Bavnevej samt Orla og Gitte og Søren selv.
Arne og Jesper tager Hjarbækvej og Søndersiden (på nær Søren, Orla og
Frans).
6) Sankt Hans: Vi mødes på Stejlepladsen ved 17 tiden og starter bål op.
Arne sørger for suppe, han får brænde af Tina og vi låner Kates gryde. Tina og
Ulla laver snobrødsdej og heks. Der er lidt øl og vand i skuret.
Sange: Ulla kontakter Tina og får fat i sangene. Søren flytter bålet.
7) Arne sørger for opslag til viseaften på træet. Der aftales omkring øl og vand –
det sørger Arne også for.
8) På generalforsamlingen vil vi have et punkt, der hedder: ”Vi dropper gaver til
fødselarer i byen”.
Ulla Wang 17.6.14

