
Landsbyrådsmøde 
 
Velkomstfolder og velkomstgaver 

- Til nye tilflyttere gives følgende:  
- Velkomstfolder med beskrivelse af diverse muligheder i Herskind og 

Skivholme.  
- Et gavekort til områdets foreninger 
- Et gratis måltid til hele 
- Et gavekort a 100 kr til Dagli’ Brugsen Herskind.  

- Der kan fremover bestilles velkomst konvolut hos Anna Margrethe som sørger for at 
pakke sammen. Inge Houg skal fremover have besked om nye tilflytter således at 
listen for integrationskaffe ajourføres.  

- Kontaktpersoner er:  
- Herskind by: Inge Houg Jacobsen 
- Skivholme by: Søren Stein 
- Herskind Hede: Ulla Østergaard.  
- Blomsterparken: Casper Thomsen 

- Integrationskaffe: Lørdag d. 12/1 - 2018 kl. 14.30 - 17.00. Anna Margrethe har teten 
på arrangementet.  

 
- Listen over virksomheder i området foreslås lagt på Herskindsigts hjemmeside.  

 
 
Næste møde 25/10  

- Besøg af Finn Boisen, udpeget som repræsentant for værkstedsgruppernes 
bestyrelse i Hertha. Han deltager fra 19-20 

 
Dialogmøde på Fælleden 

- 1/10 kl. 19-21 
- Oplæg på max 10 minutters oplæg om vores ønsker fremadrettet.  
- Anna Margrethe, Inge og Anne deltager og Tina laver udkast til Inge som kan bruges 

til præsentationen.  
- Hvad vil vi bevare - Ønsker fremadrettet 

 
Fællesmøde mellem foreninger 

- Årsmødet i februar afvikles i forbindelse med et senere møde mellem foreningerne.  
- Årsmøde - Spisning - Bestyrelse/generalforsamling i foreningerne - kaffe/kage 
- Sted: skolen 

Næste møde: 25/10 - fastsættes dato for årsmødet 
 
Økonomi:  

- Anna Margrethe rykker kommunen for et allerede bevilget tilskud fra 
bosætningspuljen til afvikling af visionsdag.  

- Anna Margrethe laver en ansøgning til Jutlander Banks fond om penge til 
velkomstfoldere, kuverter mv.  

 



Dagsorden til næste møde 
 
Besøg af Finn Boisen, aflægger rapport om sit bestyrelsesarbejde i Herthas 
værkstedsgruppe. 
 
Forretningsorden - vision.  

Hvilke mærkesager vil vi arbejde med  
Vedtægterne skal genskrives/revideres 

 
Beslutning om hvilke projekter vi ønsker at søge støtte/fonde til 
 
Fastlæggelse af dato til Årsmødet 


