
 

 

Referat fra Borgerforeningens bestyrelsesmøde mandag den 22.9.2014 

1  Valg af referent: Horst blev valgt. 

2 Godkendelse af sidste referat fra den 18.8.2014: Referatet blev godkendt. 

3 Efterårsfesten den 4.10.: Merete sørger for at reminder kommer op på sandwich. Merete og Britta 

sørger for borddækningen og fremstilling af æblekage. Bestyrelsen rydder af. Bestyrelsen vasker 

op. John undersøger tilvejebringelsen af et højtaleranlæg og salg af drikkelse. Korrespondance med 

og  evt.  afhentning  af John Engelbrecht – Horst Og Merete.  Britta undersøger evt. afhentning af 

mad. 

4 Efterårsprogrammet – hvem gør hvad: Merete sørger for annoncering af fredagshygge på sand-

wich. Juletræet tændes den 23.11. John og Britta sørger for gløg, æbleskiver og slik. Carsten er 

kontaktet og vil godt være julemand. 

5 Samarbejdsforum: Næste møde den 4.12.2014. ”Petanque folkets”  anmodning  om  at få 

”ordnede forhold” og  blive en aktivitet under Borgerforeningen er imødekommet. Bestyrelsen 

tager en dialog med ”petanquefolket” om hvad  de  forstår  ved  ”ordnede forhold”. 

6 Hvad skal HBF svare på e-mail fra Carsten Høeg-Petersen fra den26.8.: Bestyrelsen tager afstand 

fra  den form  for kommunikation  som  foregår på mail.  Bestyrelsen  står  gerne til disposition for  

reelle spørgsmål og kritik. Gerne ved personlig henvendelse til bestyrelsen og ved et evt. møde. 

Bestyrelsen opfatter det som disrespekt  i  forhold til det bestyrelsesarbejde som foregår. 

Bestyrelsen tilslutter sig i øvrigt til John Tanges personlige svar  til  Carsten Høeg –Petersen. Carsten 

får et personligt svar fra bestyrelsen via formanden. 

7 Hjemmesiden: John prøver på at finde ud af og sætte sig ind i det, evt. ved hjælp af informationer 

af Paw. 

8 Økonomi: Der er indmeldt et nyt medlem. Ellen og Egon honoreres for deres indsats med Holtug 

Haverne. Evt. betaling for el og vand og forespørgsel om evt. behov for indkøb af ekstra gryde. 

9 Næste møde: Den 10.11. klokken 18.00 hos Merete og Horst. Først møde, derefter julefrokost. 

Merete leder  og  fordeler  produktionen af div. retter. 

10 Eventuelt: Flemming har kontaktet politiet angående fartmålinger ved Holtugs indfartsveje. 
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