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Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  

Torsdag,	  den	  26.	  marts	  2015	  kl.	  19:30	  

Gedved	  Kultur-‐	  og	  Medborgerhus	  

	  

	  

Deltagere:	   	   Niels	  Arne	  Kjærgaard	  	  
	   	   Martin	  Frydenlund	  
	   	   Holger	  Nissen	  
	   	   Ole	  Lund	  Svendsen	  
	   	   Henning	  Hansen	  

Birgitte	  Feldborg	  	  
	  

	  

1. Konstituering	  af	  bestyrelsen:	  
Alle	  blev	  genvalgt,	  således	  at	  bestyrelsen	  ser	  således	  ud:	  
Formand:	  Niels	  Arne	  Kjærgaard	  
Næstformand:	  Holger	  Nissen	  
Sekretær:	  Birgitte	  Feldborg	  
Kasserer:	  Martin	  Frydenlund	  
	  

2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  generalforsamlingen	  den	  11.	  marts	  2015:	  
Referatet	  blev	  godkendt	  uden	  bemærkninger.	  
	  

3. Gadekærsprojektet:	  
Til	  næste	  møde	  søger	  Holger	  Friluftsrådet	  og	  Tuborgfondet	  om	  støtte	  til	  borde-‐/bænkesæt	  
og	  egenfinansiering	  til	  Gadekæret.	  	  
Vi	  lægger	  selv	  flis	  ud,	  Holger	  meddeler,	  hvornår	  flisen	  skal	  strøs,	  og	  de,	  der	  har	  mulighed	  
derfor,	  deltager	  i	  dette	  arbejde.	  
Borde	  og	  bænke	  bestilles	  hos	  Kommunen.	  
Niels	  Arne	  vil	  rette	  henvendelse	  til	  Horsens	  Kommune	  om,	  at	  dette	  projekt	  ikke	  skal	  
konteres	  under	  Mellembypuljen.	  
	  

4. Skolemødet	  den	  9.	  april	  2015:	  
Skole-‐	  og	  kulturudvalget	  deltager	  i	  mødet.	  Dan	  Ingemann	  Jensen	  har	  sagt	  ja	  til	  at	  være	  
ordstyrer.	  Mødet	  skal	  annonceres	  i	  Østbirk	  Avis	  i	  den	  kommende	  uge.	  Der	  annonceres	  også	  
på	  8751Gedved	  og	  ved	  Brugsen.	  Holger	  spørger	  Lone	  Andresen	  (skolelederen),	  om	  vi	  må	  
sende	  invitation	  ud	  via	  Forældreintra.	  
Der	  kan	  købes	  øl,	  vand	  og	  kaffe.	  
Vi	  skal	  være	  i	  festsalen	  med	  borde	  og	  stole,	  som	  vi	  selv	  sætter	  op.	  
Niels	  Arne	  kommer	  med	  et	  oplæg/velkomst	  til	  mødet.	  Vi	  forsøger	  at	  afstemme	  vores	  
forventninger	  med	  Skolebestyrelsen	  inden	  da.	  Holger	  forsøger	  at	  få	  fat	  i	  Skolebestyrelsen.	  
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Ole	  forsøger	  at	  låne	  en	  projektor	  på	  skolen.	  Søren	  sørger	  for	  lydanlægget.	  
	  

5. Arbejdsplan	  for	  2015/2016:	  
Hjemmeside	  opdateres	  –	  opdateringer	  sendes	  til	  Birgitte.	  
Opdatering	  af	  velkomstbrochure	  –	  måske	  vil	  Birthe	  opdatere	  den?	  
Sct.	  Hans	  arrangement	  
Evt.	  et	  stianlæg	  Tolstrup	  Rundt	  
	  

6. Evt.:	  
Det	  kommende	  års	  møder	  afholdes	  som	  følger:	  
Torsdag,	  den	  16.	  april	  kl.	  19.30,	  Forplejning:	  Martin	  
Torsdag,	  den	  21.	  maj	  kl.	  19.30,	  Forplejning:	  Holger	  
Torsdag,	  den	  11.	  juni	  kl.	  19.30,	  Forplejning:	  Ole	  
Torsdag,	  den	  13.	  august	  kl.	  19.30,	  Forplejning:	  Henning	  
Torsdag,	  den	  10.	  september	  kl.	  19.30,	  Forplejning:	  Birgitte	  	  
Torsdag,	  den	  8.	  oktober	  kl.	  19.30,	  Forplejning:	  Niels	  Arne	  
Torsdag,	  den	  12.	  november	  kl.	  19.30,	  Forplejning:	  Martin	  
Torsdag,	  den	  10.	  december	  kl.	  19.30,	  Forplejning:	  Holger	  
Torsdag,	  den	  14.	  januar	  2016	  kl.	  19.30,	  Forplejning:	  Ole	  
Torsdag,	  den	  11.	  februar	  2016	  kl.	  19.30,	  Forplejning:	  Henning	  
Torsdag,	  den	  10.	  marts	  2016	  kl.	  19.30,	  Forplejning:	  Birgitte	  

	  
Referent:	  
	  
	  
Birgitte	  Feldborg	  
	  


