
Møde i HHST   
 

Dato: 13 marts 2017 Sted: Hodde-Tistrup Hallen Kl.  19.00 
Deltagerer: Per, Heino, Erik, Anton, Karl Christian og Anne-lis 

Fraværende: Kurt 

Punkt Noter 

- 1 Godkendelse af referat fra sidste møde samt 
dagsorden. 

Revideret version er udsendt d. 12/3 17 - Godkendt 

- 2 Regnskabet 2016. 
- Godkendelse af regnskabet 2016 

Fremover viser kassereren saldo på en kontoudskrift 
fra banken med posteringer siden sidste møde ved 
hvert møde. 
Originale bilag sendes så hurtigt som muligt til 
kassereren og sendes med cc til formanden. 

- 3 Budget 2017 
- Godkendelse af budget 2017 

Budgetet godkendt 

- 4 HHST generalforsamlingen.  
- Horne Kro 6. april 2017 kl. 19.00 
- Overordnet beretning HHST 
- Beretning fra hver by  

 
 
 

Årsberetning: Heino 
Lokalt: 
Horne: Per 
Tistrup: Karl Christian (Tistrups Udvikling) 
               Erik (alt det andet) 
Sig:         Anne-Lis 
Mogens Pedersen kommer ind efter 
generalforsamlingen 
Annonceringen er på plads 
Husk suppleanter fra hver by 

- 5 Hjemmeside v. Anton og Erik 
- Ruban Generalforsamling 
- Bestyrelse/repræsentantskab  
- Regninger fra Ruban 

 
 

Anton og Erik har opdateret vores side og er nu up to 
date. 
Anton og Erik (gerne flere) deltager i 
generalforsamlingen den 30/3. Husk tilmelding: 
mibt@outlook.dk 
Anton sætter sig ind i materialet, der er udsendt før 
generalforsamlingen. 
Regningerne bliver betalt 

- 6 Fur-mødet 22. feb. 
- Referat udsendt 

Referat gennemgået 

- 7 Årets landsby Varde kommune  
- Frist for indsendelse til Varde Kommune 

er torsdag den 6. april 2017 

Overskrift: Den digitale landsby 

- 8 Bordet rundt 
 
 
 

Sig: Der har været afholdt første udviklingsworkshop 
og den næste er sat på kalenderen til den 3. april. 
Tistrup: Skolestrukturplanerne blev diskuteret. 
Holme-å projektet: Åslyngningen ved Hodde (Varde Å) 
er ikke kommet med i Holme-å budgettet. Der skal 
søges om det ved næste udviklingsplan i Hodde-
Tistrup. 
Der er endnu ingen nye repræsentanter fra Hodde til 
HHST. 
Der arbejdes på søen og byskoven. 
Horne: God fastelavnsarrangement med samarbejde 
mellem Menighedsrådet og Spejderne. 

mailto:mibt@outlook.dk


- 9 Evt. Næste møde: 
d. 24 eller d. 26. april kl. 18.30 på Birgittegården. 

 

Referent: Anne-Lis 


