
HAN – bestyrelsesmøde 
Torsdag, d. 15. december 22 

 

1) Konstituering: 

Formand – Bent Nielsen (Poul Harald er suppleant og det overvejes at han måske overtager næste år). 

Kasserer – Marete Jørgensen (vil høre om Lone kan hjælpe) 

Sekretær – Poul Harald Holm 

Alle bestyrelsesmedlemmer skal have nøglebrikker. 

Jyttes mail: hblom223@gmail.com 

 

2) Rengøring: 

Bent stopper med at gøre rent i kælderen. Dermed overgår alle pengene for rengøring til HAN. 

Der etableres en rengøringsgruppe. Tove kalder dem ind. 

 

Vi ønsker, at de løser flg. opgaver: 

- Indkøb af rengøringsmaterialer 

- Rengøringsplan 

- Opslag i alle rum om, hvad vi forventer brugerne gør. 

- Arrangere hovedrengøringsdage 

Gruppen må gerne selv finde en koordinator eller koordinere fælles. 

Der går 50 % af pengene ind i gruppen (ca. kr. 30.000), som gruppen skal fordele. 

 

3) DUI: 

Vi vil ikke afgive lokalerne i stueplan til DUI, for de vil ikke dele lokalerne. Vi har behov for de centrale 

lokaler til HAN’s aktiviteter (se vores nye aktivitetskatalog). 

Vi afventer svar fra Bjarne fra Kultur og Fritid. 

 

4) Byggeudvalget: 

- Legeplads: Vi går i gang først i det nye år for at rydde området bag huset. Der laves naturlegeplads 

af de træstammer og andre ting, som vi kan bruge. Der laves et par arbejdsdage. 

Vi laver det ud fra gældende legepladsregler. 

Center for Verdensmål har naturvejledere, som kan give vejledning. 

 

- Vinduer: Bent gennemgår de sidste vinduer med en mand fra kommunen for at drøfte  

 

- Terrassen: Er så dårlig, at vi har lukket den. Vi forsøger at få den 

 

5) Kommende planer fra Styregruppen: 

Vi fik ikke tildeling fra Villum-Fonden. Udgivelsen af Aktivitetskataloget er en vej til at skaffe indtægter til at 
søge fonde med. PH og evt. Michael vil besøge Bent Jensen (Linak) for at høre, om han vil være med til at 
stille egenfinansiering. Bevilgede projekter skaffer mange flere penge til området, mens afslåede 
ansøgninger ikke koster ham noget. Men bare at kunne nævne Linak som garantistiller, vil være et scoop.  
 

Vi laver et udkast til hele den kulinariske zone. Det bliver med udgangspunkt i masterplanen men med flere 
detaljer og indhentede tilbud (tree-houses, bålplads, shelters, højbede, anlægsarbejde). Vi fortsætter med 
at søge på de bygninger, der er tegnet. 
 

Landsbylaug’et får kommunen ud at kigge på terrassen. Vil de vedligeholde? – eller måske i stedet bruge 
midlerne som egenfinansiering til ansøgninger i stedet? Bent tager kontakten.  

 

6) Ny dato: 



Torsdag, d. 23. februar, kl. 19.00 

 

7) Evt. 

- Aktivitetsudvalget er nu oppe på 5 medlemmer, da Charlotte er kommet med og dermed 

genopliver HAN Klubben. Der er også planer om fælles INFO-folder med Menighedsrådet. 

- Vi laver fælles Fastelavnsfest med Notmark Kirke. Aktivitetsudvalget tager opgaven. 

- Komfurerne er så ringe. Bent undersøger køb af nye. 


