
Dagsorden for bestyrelsesmødet i Holtug Borgerforening 

tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 18.00, hos Tina. 

 

1 Valg af referent. 

Tina blev valgt 

 

2 Godkendelse af referatet fra den 22-8-17. 

Referat blev godkendt i forbindelse med sidste mødes afslutning. 

 

3 Økonomi og nye medlemmer. 

67 medlemmer pt. og kr. 84.728,09 på kontoen i banken (heraf er kr. 18.000,-

modtaget fra Veluxfonden til pensionist-gruppens indkøb af plæneklipper). 

 

4 Siden sidst:  

Orientering ved formanden 

Samarbejdsforum 17/10 – Referat er kommet og er rundsendt. 

Evaluering af pileflet – fint besøgt, men dog kun 3 medlemmer, 18 totalt. 

Instruktørerne vil gerne lave et nyt kursus i foråret. Måske skal vi kræve, at 

deltagerne er medlem af HB? 

 

5 Juletræ til Grønningen  

Claus, Bredeløkkevej vil gerne donere et træ – Gunnar og Peter kigger om det 

er ok. Ellers spørges Gjorslev/Peter Henrik. 

Træ fældes den 24/11 af Peter og Gunnar og John. 

Juletræstænding er den 26/11 kl. 16.00. 

John, Gunnar og Peter sætter op og hænger lys på. 

Karsten Julemand kontaktes – Britta Tange sørger for bestilling af julemand. 

Æbleskiver og gløgg – Lars, Tina og Karin tager den. Husk småkager. John 

tjekker indkøbssedlen og sender besked. 

 

6 Hjertestarter (nye elektroder, Gunnar skulle vide besked). 

John kigger på papirerne og tjekker op. 

 



7 Menu og opgavefordeling til november festen. 

Aflyses ved mindre end 50 tilmeldte. John har i dag sendt rykkermail ud til 

alle medlemmer i Borgerforeningen vi har mailoplysninger på. Deadline for 

allersidste tilmelding den 6/11. Gunnar briefer kammeraten omkring, at vi 

evt. aflyser. 

Karin tager teten, hvis der ikke aflyses og foretager ligeledes derefter en 

opgavefordeling. 

 

8 Oprette en e-mail gruppe med Holtug Borgerforenings medlemmer. 

John har lavet en e-mail liste, så vi nu kan vi rundsende mails til de af 

Borgerforeningens medlemmer, vi har mailoplysninger på. 

 

9 Næste møde. 

5/12 kl. 18.00 hos Karin 

Der skal laves forårsprogram 

 

10 Eventuelt. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   


