Referat af møde i Hjarbæk Borgerforenings Bestyrelse 7.5.14
Tilstede. Kaj, Søren, Arne, Tina og Ulla. Tina og Karen gæster til pkt. 3)
1) Godkendelse af referat: Godkendt
2) Næste møde: Tirsdag 17. juni hos Kaj kl. ca. 18.30
3) Nyheder: Ny vandresti – Arne foreslår, at vi deltager ved indvielse sammen
med Viborg Kommune på parkeringspladsen ved kirken lørdag den 24.5. kl.13
til 16. Arne melder tilbage til Jan, naturvejleder i Viborg Kommune, i morgen.
Arne sørger for sodavand, pølser (fra Storm) og øl. Arne vil spørge Carsten og
frue om de vil være pølsemestre. 20 kr. for pølse med brød. Alle tjekker deres
kalender hvorvidt vi kan deltage.
Andelskassen vil ikke bevillige penge til vores jubilæum.
Søren har kontaktet Ole Nicolaisen for at få adgang til Dropbox. Det kniber
med at få den udleveret. Tina kontakter Anni for at få hjælp.
Tina er blevet kontaktet af lag Viborg mm. – energiplanmøde og
”naturudvikling”. Tina har spurgt Bjarne om han vil deltage sammen med
hende i ”lag-mødet” i morgen. Kaj deltager måske også.
Vi venter stadig på svar på, hvorvidt Sjægte-laget vil samarbejde (Tina har
mailet til Leif).
4) Sprøjten i forhold til HBF: Sprøjten er Borgerforeningens talerør og hører ind
under den. Et punkt til Generalforsamlingen, at der redegøres for Sprøjtens
rolle. Redaktør Tina sender punkter som det forventes HBK har med 14 dage
før Sprøjtens udgivelse. Interview af nye folk. Tina vil godt have hjælp til at
dække begivenheder, som hun har svært ved at være ”journalist” på og
begivenheder i det hele taget – The more the merrier. Aktuelt er
”oprydningsdagen” og ”kagedagen”.
Kommende arr.: Skt. Hans og hjælpere til VM i Sjægt. Tina vil godt have nyt
fra Foreningen løbende. Og hvordan HBF vil opkræve kontingent fremover.
Ulla får et kursus af Tina i at komme ind på hjemmesiden ved først kommende
lejlighed. Forslag om at sommerhusforeningen får en side eller to i Sprøjten.
Helside koster 600 kr. om året en sidepris på 150 kr. pr. udgivelse. Annoncer
opkræves bagud, Karen sender regning ud i november for 2014.

Sprøjten donerer 3500 kr. til Hjarbæk hjemmeside, Tina og Gitte får 2000 kr.
til fremstilling af Hjarbækfolder.
Der forventes at der laves et jubilæumsskrift om Borgerforeningen i år, som
Sprøjten betaler.
De gamle referater, som er så gamle at de er skrøbelige og afleveres
lokalhistorisk museum, scannes ind og lægges på hjemmesiden ved Inge.
5) Jubilæum 2014: de enkelte udvalg kører – kunst, kano og motion og de
afholder og arrangerer selv. Arne har bedt om kontonummer så han kan
overføre 2000 kr.
6) Borgerplan – hvad gør vi i den forbindelse? Tages sammen med pkt. 15):
Borgerplanen bør redigeres sprogligt og evt. fornys. Er der noget vi mener der
skal med fremover? Fx mht. energi.
Fem byer kan søge inden 14.5. for at få udarbejdet en energiplan. 5 -7 i en
arbejdsgruppe, der kan registrere nuværende energiforsyninger i Hjarbæk.
Klarlægge energiforsyning og ressourcer i Hjarbæk. Vi er interesserede i at
deltage. Arne søger, vi står på som arbejdsgruppe.
Kaj foreslår det kan knyttes til arbejdet med borgerplanen.
Arne foreslår vi inviterer interesserede til en arbejdsgruppe.
Borgerplanen sættes på til oktober – forslag om sidst i uge 43. Kaj spørger
Sejlklubben.
7) Post DK gn. Hjarbæk 7.8.14 ved 12.30 tiden – hvad gør vi? Sætter en ølvogn
op og pølsevogn. Det er nok lidt voldsomt med ølvogn…. Evt. leje fadølsanlæg
og fustager fra Hancock (Søren lejer øl og køber vand og køber pølser mm). Vi
undersøger om der er fryseplads i byen. Søren ser det som en mulighed for at
reklamere for byen. Arne har forespurgt Dansk Cyklistforbund, hvor meget vi
må ”fylde” på vejen. Forslag om, at vi laver en pressemeddelelse i den
forbindelse.
8) Arbejdsplan mm. til Sjægte VM: Søren køber øl, pølser mv.
Indlæg i Sprøjten om hvem der vil hjælpe. Vi spørger rundt til dem vi tror, der
vil hjælpe. Søren spørger Inge om hun vil koordinere arbejdsplan. Det er
nødvendig med en aftale omkring toiletvogn.
9) Ture: Søren har et forslag om en udflugt til Jernbanemuseet i Odense: Søren vil
stadig undersøge.

Ugelris ølsmagning og fælles cykeltur dertil: Lørdag den 30.8.14 kl. 15. Arne
laver et oplæg til Tina og Sprøjten, pris 300 kr. pr. person (også ikkemedlemmer), børn gratis.
Arne foreslår tur til Ny Lundgaard ismejeri. 125 kr. for voksne og 75 kr. for
børn – malkning kl. 17 og alt det is man kan spise. Arne kontakter for at høre
om en fredag i juni måned.
10)
”Runde fødselsdage mv.” samt flagdage: på hjemmesiden ligger
”flagregler” og flagdage under ”aktiviteter”. Carsten sætter flag op i den ene
ende af Hjarbæk og Ole i den anden.
11) Tolkning af vedtægter. Tina (og evt. Ulla) vil godt lave et udkast, som vi kan
tale ud fra.
11) Viseaften: Arne er blevet kontaktet af Kjellerup visevenner, der synger viser i
uge 29 gratis. Forslag om at de synger udendørs ved Sejlklubben eller Stejlepladsen.
Arne melder tilbage til visevennerne at vi meget gerne ser dem i Hjarbæk.
12) Modtagelse af nye beboere i byen: Det gør Borgerforeningen. P.t. har vi tre
nye, der skal interviewes inden 24.5. – Mark og Karina har fået en fin søn
(Vildandvej 7), - nye indflyttere i Søndersiden 10, Jannie og to børn, - Tau og
Elin, Hjarbækvej 31.b, føder om ca. 14 dage. Tina og Ulla interviewer og gir
gave á 100 kr. fra Remme til de ny-tilflyttede.
13) Interview af tilflyttere til Sprøjten: Det gør Borgerforeningen. Se pkt. 12)
14) Hvem søger alkoholbevillinger til de forskellige arrangementer? Arne gør det
7.8.og 15. – 17.8.
15) Energiplan for Hjarbæk. Se pkt. 5)
16) Legeplads i byen. Forslag om legeplads på Leifs gamle grund. Forslag om en
gynge. Vi kan søge lag Viborg om støtte og få en aftale m Kommunens
legepladsinspektør om at det skal kontrolleres en gang om året. Arne forslår, det
bliver en del af Borgerplanen. Arne tjekker op på forsikring af gynge.
17) Samarbejde med Sejlklubben, herunder Sct. Hans aften m.m.: Tina har sange
på en fil. Lån af Sejlklubben kan vi 4 gange om året – vi har 2 tilbage i år.
Til Skt. Hans betaler vi Oluf for udstyr.

Tina og Ulla laver heks m. børn – Vi sørger for suppe og flûtes og snobrød på
Stejlepladsen. Arne ansvarlig for suppe, kraftige dybe plastictallerkener og skeer.
Det skal i Sprøjten HUSK: Folk skal selv ha pinde med til snobrød. Søren sørger
for øl og vand.
Vi skal samle ind til bål: Der er på Sørens mark, Søren vil godt sørge for
transport af brænde. Vi og folk fra Sejlklubben hjælper. Søren mailer rundt.
Kl. 20 er der båltale.
Sejlklubben har 75 års jubilæum om 2 år og de vil godt have, at vi kan
samarbejde omkring en stor fælles havnefest sommeren 2015 i den forbindelse.
Det taler vi mere om i efteråret og foråret 2015. Frank indkalder til møde i
oktober.

Evt.)
Ulla Wang 7.5.14

