
Referat for bestyrelsesmødet i Holtug Borgerforening 

tirsdag den 23. januar 2018 kl. 18.00, hos Gunnar. 

 

• Valg af referent. 

Tina blev valgt 

 

• Godkendelse af referatet fra sidste møde. 

Referat blev godkendt 

 

• Økonomi og nye medlemmer. 

39 medlemmer har betalt 

 

• Siden sidst: orientering ved formanden – Samarbejdsforum. 

Forårsprogram er uddelt til alle borgere 

 Celina, Tobias, Kasper og Kristian får kr. 50,00 pr næse for at hjælpe 

 

 Samarbejdsforum 

 Gunnar deltog i mødet i samarbejsforum 

 Gunnar brokkede sig over manglende deltagelse i HB arrangementer. 

 Samarbejdsforum ved ikke hvem der skal betale forsikringen på 

 plæneklipperen. Veluxfonden gav kr. 18.000 til plæneklipperen. 

 Måske en plæneklipper kan gå under HF-indboforsikring?? Peter, HF 

 undersøger dette. 

 Hvorfor er det ikke Lodsejerne der skal stå for plæneklipperen, da det 

 er deres areal, der holdes med den?? 

 Samarbejdsforum vil stadig gerne have afklaring på buskrydderen. 

 Lodsejerne burde også stå for buskrydderen.. 



 Budcyklen vil samarbejdsforum også gerne have overdraget til HB  pga 

af forsikringsproblematikken. 

 

 Vores indstilling til plæneklipper, buskrydder og budcyklen tages med 

 på møde i Samarbejdsforum den 13/2 2018. 

  

 Samarbejdsforum anmoder igen om kr. 1000 årligt fra HB. Vores 

 indstilling er som den har været hele tiden. Vi vil give evt. tilskud til 

 småting, når vi bliver anmodet om tilskud, men ikke give et fast årligt 

 beløb. 

 

 Fællesmøde for alle foreningerne omkring forslagene fra  Brunchmødet 

er den 13/2 kl. 1900 i forsamlingshuset. 

 Der er ingen, der kan deltage på det møde, da John er ude at rejse og 

 Gunnar har ferie. Men vi vil gerne have flyttet datoen. 

 

• Fastelavn – hvem gør hvad?? 11/2-2018 

Hvem deltager: Karin, Peter, Tina, Gunnar, Hanne, Nina. 

 Indkøb: Karin har indkøbslisten. Karin og Tina handler i ugen op til. 

 Mødetid kl. 10.00 til fastelavnsbollebagning og klargøring. Vi må 

 gerne være klædt ud.  

 

• Næste møde. 

 6/3 kl. 19.30 i forsamlingshuset.  

 Der skal laves dagsorden til generalforsamling samt bestille mad til 

 generalforsamling. 

 

• Eventuelt. 



 John, sørger du for at indvarsle GF til avisen, så vi ikke kommer i 

 problemer med indkaldelse til GF?? (både for HB og HF) 

 

  

                                                                                                                                                                                                                          


