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7.4.14	  Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  Hjarbæk	  Borgerforening	  	  

Tilstede:	  Tina,	  Søren,	  Arne,	  Kaj	  og	  Ulla	  

0) Overdragelse	  ved	  Anni	  tidl.	  borgmester	  i	  HBF	  
1) Nyheder:	  	  Bank:	  Arne	  har	  div.	  fuldmagter	  fra	  Andelskassen	  til	  underskrift.	  Borgerforeningens	  CVR.	  

nr.	  er	  fornyet.	  Domænenavn	  fornyet.	  	  
2) Tilføjelser	  til	  dagsorden:	  	  

Søge	  Sprøjten	  om	  hjælp	  til	  hjemmesiden	  –	  Arne	  	  
Søge	  om	  hjælp	  til	  jubilæet	  -‐	  Arne	  
Foto	  af	  bestyrelsen	  til	  hjemmesiden:	  Vi	  går	  hver	  især	  op	  til	  Tina	  i	  denne	  uge	  og	  får	  hende	  til	  at	  tage	  
det.	  
Møde	  med	  Sejlklubben	  i	  sejlklubben	  29.4.14	  kl.	  19.30	  –	  Tina	  og	  Kaj	  deltager,	  men	  vi	  er	  alle	  
velkomne:	  Vi	  skal	  snakke	  Skt.	  Hans	  og	  parkering	  og	  Post	  Danmark	  

3)	  Oplæg	  til	  forretningsorden:	  Se	  vedhæftede	  

4)	  Årshjul	  –	  ad	  hoc	  udvalg:	  

-‐	  Januar:	  Forberedelse	  af	  Generalforsamling,	  indkaldelse	  til	  Generalforsamling	  og	  Fastelavn	  

-‐	  Februar:	  Afholdelse	  af	  Generalforsamling	  og	  Fastelavn	  

-‐	  Marts:	  

-‐	  April:	  Oprydning	  på	  Stejlepladsen	  –	  25.4.14.	  Vi	  må	  spørge	  Sjægtelaugets	  formand	  om	  vi	  kan	  arbejde	  
sammen	  den	  dag.	  Og	  hvordan	  vi	  ellers	  forholder	  til	  samarbejdet	  ml.	  HBF	  og	  SL.	  (Tina	  og	  Ulla)	  

Vi	  skal	  sørge	  for:	  Indkøb	  af	  maling,	  øl,	  pølser,	  grillkul	  og	  sodavand	  

Opgaver:	  Søren	  sørger	  for	  maling	  og	  for	  indkøb	  af	  øl,	  pølser,	  brød,	  ketchup,	  sennep	  og	  vand.	  

Liste	  over	  arbejdsopgaver:	  a)	  Oprydning	  i	  vejkanter	  og	  strand	  b)	  Male	  skur	  og	  bænke	  c)	  Mm.	  

-‐	  Maj:	  18.5.14	  Motionsdag	  

-‐	  Juni:	  Skt.	  Hans.	  28.6.14	  Kanotur	  

-‐	  Juli:	  6.	  –	  13.7.14	  Kunstudstilling	  

-‐	  August:	  Høstmarked	  3.8.14.	  Post	  Danmark	  Cykelløb	  7.8.14	  

Sjægt	  VM:	  Søge	  alkoholbevilling	  elektronisk	  (den	  skal	  hænge	  i	  ølvognen	  og	  ingen	  u.	  18	  år	  ved	  øllen),	  bestille	  
ølvogn	  (husk	  det	  ikke	  er	  Frida,	  der	  er	  kontaktperson),	  øl	  og	  pølser	  (Søren	  bestiller),	  toiletvogn.	  	  

-‐	  September:	  Borgerplan.	  Høstfest	  20.9.14.	  Orla	  spørges	  om	  han	  vil	  stege	  gris.	  

-‐	  Oktober:	  Borgerplan	  
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-‐	  November:	  Borgerplan.	  Forberedelse	  til	  Generalforsamling.	  30.11.14.	  Julemanden	  kommer	  og	  
lygtetænding	  i	  juletræet.	  

-‐	  December:	  31.12.14	  Nytårstur	  

3)	  Jubilæum	  2014:	  de	  enkelte	  udvalg	  kører	  –	  kunst,	  kano	  og	  motion	  og	  de	  afholder	  og	  arrangerer	  selv	  

4)	  Borgerplan	  –	  hvad	  gør	  vi	  i	  den	  forbindelse?	  

5)	  Post	  DK	  gn.	  Hjarbæk	  7.8.14	  ved	  12.30	  tiden	  –	  hvad	  gør	  vi?	  Sætter	  en	  ølvogn	  op	  og	  pølsevogn…..	  

6)	  24	  timers	  løb:	  9.8.14.	  Vi	  donerer	  1500	  kr.	  (Søren	  fortæller	  det	  videre).	  

7)	  Evt.:	  Gave	  til	  nye	  for	  100	  –	  150	  kr.	  	  

Jørgen	  får	  ca.	  700	  kr.	  for	  at	  slå	  græs	  og	  sørge	  for	  muldvarpebekæmpelse.	  	  

Sprøjten	  i	  forhold	  til	  HBF	  –	  vi	  inviterer	  Tina	  og	  Karen	  til	  7.5.14?	  

Vi	  bør	  hver	  gang	  have	  et	  punkt,	  der	  hedder	  ”runde	  fødselsdage	  mv.”	  samt	  flagdage	  til	  hvert	  møde.	  

VIGTIGT	  med	  kontakten	  til	  Kommunen	  ved	  formanden,	  så	  vi	  kan	  modtage	  deres	  nyhedsbrev!	  

Hvem	  er	  valgt	  for	  hhv.	  1	  og	  2	  år:	  Tina	  og	  Arne	  for	  1	  år,	  Kaj,	  Søren	  og	  Ulla	  for	  2	  år.	  

Punkter	  til	  næste	  møde	  7.5.14	  hos	  Ulla:	  	  

Sprøjten	  i	  forhold	  til	  HBF	  

Jubilæum	  2014:	  de	  enkelte	  udvalg	  kører	  –	  kunst,	  kano	  og	  motion	  og	  de	  afholder	  og	  arrangerer	  selv	  

	  Borgerplan	  –	  hvad	  gør	  vi	  i	  den	  forbindelse?	  

Post	  DK	  gn.	  Hjarbæk	  7.8.14	  ved	  12.30	  tiden	  –	  hvad	  gør	  vi?	  Sætter	  en	  ølvogn	  op	  og	  pølsevogn…..	  

Tolkning	  af	  vedtægter.	  	  

Arbejdsplan	  mm.	  til	  Sjægte	  VM	  

Ture:	  Søren	  har	  et	  forslag	  om	  en	  udflugt	  til	  Jernbanemuseet	  i	  Odense	  

Arne	  foreslår	  tur	  til	  Ny	  Lundgaard	  ismejeri	  

”Runde	  fødselsdage	  mv.”	  samt	  flagdage	  

	  

	  

Ulla	  Wang	  

	  


