
Bestyrelsesmøde - 21.02.2019 

Referat 

Tilstede: Malene, Erling, Niels, Morten, Mogens 

Afbud: Heidi. Ikke tilstede: Anton, Anna Sara 

Dagsorden: 

1. konstituering 

2. Datoer – forårsmarked, Sommerfest, Juletræstænding, Generalforsamling 2020 

3. Åbenhed i bestyrelsen. Referater m.m. 

4. Dato for kommende Sommerfestudvalgs møde. 

5. Hjemmeside, status 

6. Bjergtaget, status/fremtidige samarbejde 

7. Kommende arr. 

8. Udlejning. 

9. Priser på drikkevarer 

10. Opkrævning af kontingent og medlemstal 

11. Næste møde 

Pkt. 1: Morten er sekretær. Mogens er formand. Malene er næstformand. Erling er 
kasserer. Erling er kontaktperson i forhold til kommunen. Morten og Niels opdaterer 
maillisten og sender beskeder ud. 

Pkt. 2: Datoer: Forårsmarked d.11. maj. Sommerfest d.16-17. august. 
Juletræstænding d. 24. november. Generalforsamling d. 17. januar. 

Pkt. 3: Vi snakkede om åbenhed og referater. Det blev besluttet at vi lægger 
beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden (åbent) og med en 
henvisning på Facebook. Dato for næste bestyrelsesmøde annonceres sammen med 
henvisningen til referatet. 



Pkt. 4: Vi finder en dato hurtigst muligt. Niels og Mogens vil gerne gå til mødet. 

Pkt. 5: Der er sket meget med hjemmesiden. Erling vil gerne adviseres, hvis 
Bjergsted omtales, eller der sker noget aktuelt der skal på hjemmesiden. Kirken vil 
gerne have en plads eller et link på hjemmesiden. Det er vi positive overfor. 

Pkt. 6: Erling sidder på bestyrelsens plads i Bjergtaget. Vi har givet et tilsagn om 
15.000 til etablering af foreningen, men vi afventer en konkret anledning til støtte. Vi 
mangler en samlet snak om vores fremtidige liv sammen. Erling prøver at finde en 
dato i april, hvor vi kan mødes. 

Pkt. 7: Forårsmarked. Vi holder bestyrelsesmøde op til. 

Pkt. 8: Erling har lavet en liste over vores ting. Vi snakkede om at vi gerne vil leje 
vores ting ud. Også selvom der vil være en vis slitage, og eventuelt skader. Der laves 
et opslag på hjemmesiden, og ting til leje. 

Pkt. 9: Helle og Erling køber ind, så der er lager til cafe og fællesspisning. Der er 
lavet en liste over barpriser. Der laves en manual tiol afholdelse af cafe/
fællesspisning. 

Pkt. 10: Der sendes en reminder ud ca. 1. marts og sættes på kalenderen. 

Pkt. 11: Næste møde d. 30. april. 

Næste møde: Trailer. Liste over drikkevarer priser. Niels og Morten vil gerne dele 
kalender ud. Niels laver et udkast til et følgebrev til kalender. Arbejdsgrupperne (en 
status). 

Ref. Mogens V.


