Bestyrelsesmøde - 30.04.2019
Referat
Tilstede:

Malene, Erling, Niels, Morten, Mogens, Heidi

Ikke tilstede: Anna Sara
Dagsorden:
1.

Opfølgning fra sidste møde

2.

Opdateret medlemsliste og økonomi

3.

Forårsmarked

4.

Arbejdsgruppen om trafikregulering

5.

Henvendelse fra Foreningen Askman

6.

Henvendelse fra Mogens Jensen om at samle alle lokalråd i forhold til
Kalundborg kommune og rent drikkevand

7.

Fælles ting

8.

Priser på drikkevarer

9.

Arbejdsgrupper

10. Hjemmesiden
11. Sommerfest
12. Næste møde
Pkt. 1: Listen til udsendelse af besked har ikke været opdateret. Erling har komplet
listeover betalende medlemmer og vil gerne beholder opgave med at udsende
information. Meget information lægges alligevel på hjemmesiden af Erling.
Referat er sendt ud på mail, lagt på hjemmeside med henvisning posted på Facebook.
Pkt. 2: Det er p.t.76 medlemmer med samlet indbetaling på kr. 11.260 – forventet
flere tilmeldinger efter næste fællesspisning.
Der er sendt reminder til restancer, og stadig enkelte udestående.
Indestående i bank tkr. 78, udestående betaling tkr. 12 til hjemmeside.

Pkt. 3: Vi er lidt bag ud med information om forårsmarked. Plakat forventes færdig
sidst på ugen og hænges op. Telt sættes op fredag 10. maj kl. 17 og tages ned søndag
12. maj. Der mangler enkelte kager til dagen. Underholdning og boder er på plads.
Hvis man ønsker en bod kan man henvende sig til Marlene eller Tine.
Pkt. 4: Der er afholdt møde i arbejdsgruppen om trafikregulering. Marianne har talt
med kommunen. Der er ikke penge til trafikregulering i år, tidligst næste år. Før der
kan bevilliges penge, skal der lave trafikmåling.
Niels anbefaler opstilling af skilte i byen, som viderebringes til Marianne. ”I denne
by bor XX børn”
Pkt. 5: Foreningen Askman har henvendt sig med regning på kr. 5.000 fra advokat i
forbindelse med udarbejdelse af Lars’ testamente. Bestyrelsen godkender.
Pkt. 6: Mogens Jensen har indstillet til bestyrelsen om at henvende sig til de øvrige
lokalråd og samlet rette henvendelse til Kalundborg kommune om rent drikkevand.
Mogens Jensen vil gerne påtage sig opgaven at kontakte de øvrige lokalråd. Erling
forsøger at få samlet liste med mail adresser på øvrige lokalråd.
Pkt. 7: Niels undersøger pris for en trailer. Vi vil gerne have en af god kvalitet. Erling
laver en liste med ”ting”, som beboerforeningen ejer. Listen indeholder priser og hvor
det kan lånes.
Pkt. 8: Liste med priser for drikkevarer er opdateret. Listen ligger sammen med
cafékassen – kom til næste caféaften eller fællesspisning og se listen. Der er
udarbejdet en manual til afholdelse af café og fællesspisning, som ligger i cafékassen.
Pkt. 9: Arbejdet på toppen af bakkerne fortsættes til efteråret. Der er meget lidt
information return fra kommunen og vi ønsker som forening en større inddragelse. Vi
forventer ikke at der kommer hegn før tidligst næste år. Niels vil kontakte Peter
Jannerup og høre om mulighed for nyt infomøde.
Pkt. 10: Bemærkninger til hjemmesiden fra Mogens Jensen. Vores
gamle logo var bedre, Erling forsøger at indarbejde logoet et sted på
hjemmesiden.
Der mangler information om børnepasning i Bjergsted og omegn. Der
er flere huse til salg i byen – ejere opfordres til at rette henvendelse til
hjemmesiden/Erling.
Der skal laves en side med Bjergstedbøger til salg på hjemmesiden.

Pkt. 11: Mogens Volden har rettet henvendelse til Den Flyvende kuffert om at spille
til sommerfesten. Det vil de gerne. Lokalt konceptband er også booket. Mogens
forsøger at booke Olivia til at synge efter maden. Der arbejder på flere emner.
Det er stadig planen at have fest både fredag og lørdag.
Der manglede dansemusik sidste år – det skal der være fokus på i år.
Pkt. 12: Næste møde tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 19:00 hos Erling.
Næste møde: List med udlån. Bjergsted bakker
Ref. Morten.

