
Møde i HHST                               

 

Dato: 31. januar 2019 Sted: Horne Hallen  Kl. 19.00  
Deltagere: Anne-Lis, Jens, Karl Christian,  Per, Anton 
Afbud: Kristian og Morten 
Referent: Anne-Lis 

Punkt Noter 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
samt dagsorden 
(Referat er vedhæftet mødeindkaldelsen) 

Pkt. 9: Kontakt til Ragnar: Han er villig til at støtte op om 
eventuelle idéer fra de unge i frivillighedsforløbet i 
forhold til teknologiarrangementer. 
Referatet er godkendt. 
Dagsordenen er godkendt. 

2. Regnskab v. Per Gennemgang af kontoudtog 
Budget: Det foreslås, at der lægges flere møder ind i 
planlægningen og derfor opretholde budgettet for 
bestyrelsesmøder. 
Forslag, at man vedhæfter et beløb (ca. 2000 kr.) til at 
premiere et af projektbeskrivelserne i 
frivillighedsforløbet (alle grupper skal lave en ansøgning 
for at komme i betragtning)  

3. FUR-mødet 6. februar 2019 
(Se vedhæftet mail i mødeindkaldelsen) 
 
Referat fra FUR Møde d. 15/11 2018 er 
vedhæftet mødeindkaldelsen 

Ingen kommentar til referatet fra FUR. 
Kommentarer til dagsordenen: Pkt. 7 Vi lægger op til, at 
alle tre 3 laves til omdannelseslandsbyer. Det kan 
måske give mulighed for mere erfaringsudveksling 
byerne imellem. 
Såfremt det skal reduceres, må kommunen selv vælge 
ud. 
Bemærk følgende datoer: 
Forårsmødet: 13. maj 17 – 21 
Efterårsmødet: 28. okt. 17 - 21 

4. Opgaver fra Lisbeth 
- Evt. Annonce i ugeaviser ang. 
Generalforsamling 
- Regnskab 2018 
- Budget 2019 
- Oversigt borgerinddragende aktiviteter i 
2018 

Kommunen (Lisbeth) vil gerne annoncere i ugeaviserne i 
forhold til generalforsamlingen. 
 

5. Mødekalender FUR møder 
6/2 2019 
6/6 2019 
4/9 2019 
3/12 2019 



6. Ansøgninger Ansøgning fra Sig Vækst i forhold til ny webside: 
Vi vil støtte med det beløb som en tilsvarende 
Rubanside vil koste. 
Der er ansøgning på vej fra Tistrup. 

7. Tema/Indhold Generalforsamling Preben, Mads og Stig er inviteret til bestyrelsesmødet d. 
31/1 2019 
Gør brug af Tistrup News – (gerne videoklip) til 
generalforsamlingen. 

8. Frivillighedsprojekt 6. kl. Anton har skrevet til Christel, Ane og Birte for at få 
bekræftet aftalen. 
Anne-Lis er villig til at hjælpe med at læse op på 
oplægget. 

9. Bordet rundt ½ time 
 
 

Hodde: Repræsentanten Morten har i dag fået en 
datter. - Tillykke 
Horne: Udviklingsplanen er godkendt i udvalget. Nu 
sendes den i høring. 
Juletræsfesten var kombineret med et internationalt 
islæt. 
Nytårskuren har været afholdt. 
Kreativdage har været afholdt i hallen. 
Sig: Projekterne i Sig Vækst arbejder ihærdigt videre. 
Der har været afholdt nytårskur i Sig Vækst med 
foredrag fra Klaus 
Borgerforeningen har afholdt generalforsamling og 
bestyrelsen har modtaget genvalg. 
Tistrup: Tistrup udviklingsplan version 2: Vi vil gerne 
samle aktiviteterne under projektet: ”Byens Hjerte” 
med mindre det er et helt selvstændigt projekt udenfor 
denne ramme. 
En rigtig god facilitator er: Connie Skovbjerg (se klip på 
youtube) 
 
 

10. Evt. 
 
 
 

Der kommet en afløser for Anne-Lis fra Sig. Det er Rikke 
Winterskov. Mail: rikke@winterskov.dk 

11. Næste møder (Forslag) Horne  Torsdag d. 31/1 2019 

Sig  Mandag d. 25/3 2019 forberedelse til 
generalforsamling 

Hodde  Onsdag d. 10/4 2019 generalforsamling 

Tistrup Mandag d. 27/5 2019 

Hodde Tirsdag d. 27/8 2019 

Horne  Onsdag d. 27/11 2019 julefrokost 



 
 

Der kan evt. lægges et konstitueringsmøde 
kort efter generalforsamlingen. 

 

12. Emner til kommende møder Gave til vores revisor: Det er besluttet at give en lille 
erkendelighed til arbejdet revisoren udfører. 

 


