
Dato: 24.01.2015 

Dagsorden 
 
 
Mødested:  Den 29-1 - 2015 –   kl. 19.00 

hos Ragnar, Mosebjergvej 2, 6862 Tistrup  
Godkendelse af referatet fra 08.12.2014 
 Godkendt  
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
3. Opfølgning fra sidste møde 

a. Fælles projekt. 
 - status på skoleprojekt 

  Der arbejdes med DGI i udarbejdelsen af skoleprojektet. Der skal aflønnes for 
arbejde, hvis  
 det bliver dem, der skal hjælpe med at udarbejde projektet. 
4. Opfølgning FUR-møde den 10.december 
 a. Dato for forårsmødet er torsdag den 11. juni kl. 17.00 – ca. 21.00 
 og afholdes generelt som running diner med få indlæg 
 b. Generel utilfredshed med UR hjemmeside (kommunen) 
  Der er mange meninger ☺. 
  Horne laver en ny side. 
 c. Projektgruppe arbejder med en platform for hele kommunen incl. UR 
  RUBAN søger penge fra kommunen og UR. 
 d. Udviklingspulje 
 e. Nedsatte grupper i FUR-regi skal aftales med formål og kommissorie inden opstart 
 
5. Næste FUR møde den 18.februar(Agerbæk) 
 Kom med adresser til bygninger som er aktuelle i nedrivningspulje. 
 
6. Generalforsamling HHST den 12. marts kl 19.00 – Horne Kro 

Kommunaldirektør Mogens Pedersen har sagt til at komme og fortælle om 
udviklingsråd og kommunen 
 Er bekræftet. 
Regnskab  
 Heino gør klar. 
Medlemmer 
 Anne-Lis er genvalgt. 
 Tistrup har borgermøde efter generalforsamling. 
 Hodde mangler en ? 
 

7. Bordet rundt 
 Integrationspolitik ?  
  Integrationsfamilier en mulighed ? RJ-forslag. 
 Sig: Der er kommet nye i borgerforeningen. Har en god velkomst-gruppe. Har fået lavet en  



  SWOT-analyse. Tambours have søger penge til et nyt orangeri. 
 Horne: Man arbejder med Blomstrende landsby, hvor der er 5 grupper. Der arbejdes på nyt 
tag til  
  Hallen. Tilskud til vedligeholdelse af hallen. Og der arbejdes på en ny 
hjemmeside. 
 Tistrup: Henry er med i RUBAN kommunikations bevægelsen. Janus bygningen’s 
foreninger  
  samles i en forening. 
 
8. Næste møde 
 Generalforsamling den 12-3-2015.  
 Hos Anton den 30-03-2015 kl. 19:00 
9. Evt.  
 Anne-Lis måske ny mail-adr. Men hun sender den rundt, hvis det er. 
 
Henry Koch 
 


