Referat fra bestyrelsesmøde
Torsdag den 19. november 2015 kl. 19:30
Gedved Kultur- og Medborgerhus
(Møderummet i tårnet)
Deltagere:

Niels Arne Kjærgaard
Ole Lund Svendsen
Henning Hansen
Martin Frydenlund
Birgitte Feldborg

Fraværende:

Holger Nissen

1. Godkendelse af referat fra møde den 22. oktober 2015
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Meddelelser
• Brochuren og videoen ”Velkommen til Gedved v/Niels Arne
Brochuren er endnu ikke færdig, men vi fik lavet en lille folder til Boligmessen i
Horsens i sidste weekend.
• Henvendelse til Horsens Kommune vedr. fodgængerovergang
Niels Arne har skrevet til kommunen herom – der er dog endnu ikke kommet et svar.
• Julefrokost for foreninger den 4. december
Indbydelse er udsendt
• Kalender på Gedvedportalen – hvordan bliver den modtaget?
Kalenderen er blevet godt modtaget. Input hertil sendes til Birgitte Feldborg eller
Bodil Beck.
• Sambymøde
Niels Arne orienterede omkring mødet
3. 8751 Gedved
Det fungerer ok på nuværende tidspunkt.
Som opfølgning på fjernvarmemødet laver Martin et internt oplæg på, hvordan vi kan lave
en økonomisk beregning til den enkelte borger. Når vi har denne, beslutter vi os for, om vi
skal gøre mere i forhold til fjernevarmeplanen.
4. Gedved Sø
Natur- og Erhvervsstyrelsen har ikke noget ønske om eller økonomi til at tænke stisystem,
fugletårne etc. ind i projektet omkring Gedved Sø. Man har en intention om, at etablering
af Gedved Sø og Tolstrup Enge påbegyndes sommeren 2016.
5. Gadekæret
Udsættes til næste møde, hvor Holger orienterer.

6. Plan for 2016
Generalforsamling – Vi har en ide, som Henning undersøger nærmere
Bestyrelsen – hvordan finder vi nye kandidater? Vi tjekker forskellige mulige kandidater,
og følger op ved næste bestyrelsesmøde.
I løbet af næste bestyrelses år vil vi lave et fælles møde med de øvrige foreninger,
formodentligt i april eller maj måned.
7. Økonomi
Det ser fornuftigt ud.
8. Eventuelt
Næste møde er den 17. december 2015.
Referent:
Birgitte Feldborg

