
Bestyrelsesmøde - 26.08.2019 

Referat 

      

Tilstede:  Erling, Morten, Mogens, Heidi 

Ikke tilstede:  Malene, Niels, Anna-Sara 

Dagsorden: 

1. Opfølgning fra sidste møde 

2. Bestyrelsens sammensætning 

3. Status over sommerfesten 

4. Få-det-fikset puljen 

5. Linoliumsnit og -tryk 

6. Fordeling af NORD midler 

7. Næste møde 

 

Pkt. 1: Opfølgning fra sidste møde 

Opfølgning på drikkevand (Mogens Jensen). Afventer status. Erling taler med 

Mogens. 

Husket Askman fik ikke bevilliget midler til Landdistrikspulen. 

Afdækning af behov for trailer. Afventer Status fra Niels. 

Vi har fået bevilliget kr. 12.500,- men kun betalt kl. 12.000,- til hjemmesiden. De 

resterende kr. 500,- overføres til NORD midler. 

Bestyrelsen har diskuteret referat fra kommunen vedr. Astrup bakker, hvor et dårligt 

naboskab mellem Astrup Gods og Bjergsted Beboerforening bliver omtalt. Vi 

genkender ikke denne opfattelse og overvejer at indbyde til dialog med Astrup Gods. 

 

Pkt. 2: Bestyrelses sammensætning 

Anna-Sara ønsker at udtræde af bestyrelsen. Heidi overtager hendes plads som 

bestyrelsesmedlem. 

 

Pkt. 3: Status over sommerfesten 



Vi har været sent ude med opgaver til sommerfesten. Der skal afholdes 

planlæsningsmøde før sommerferien og lave en liste med opgaver samt forventet 

antal person, som skal hjælpe. Listen kan deles med alle medlemmer, hvor hjælp 

eftersøges. Møde mandag inden sommerfesten bliver opfølgningsmøde med kort 

status på udestående. 

Der var ikke så mange deltagere fredag, men et rigtigt hyggeligt arrangement. Isoleret 

løber dagen ikke rundt. 

Der var pænt fremmøde lørdag, der kunne godt havde været 10-20 personer mere. 

Samlet økonomi for sommerfesten ligger ikke klar ved afholdelse af 

bestyrelsesmødet. Det bliver et punkt på næste møde. 

Vi skal næste år blive bedre til at melde program tidligt ud. Der skal udvælges én 

person til udarbejdelse af program for begge dage. 

Klippekort til baren fungerede rigtigt godt. 

 

Pkt. 4: Få-det-fikset puljen 

Der blev afholdt mødet torsdag 22. august 2019. Ideer blev samlet sammen og sendes 

ud til alle medlemmer. Der skal være 80% opbakning til et forslag for at det kan blive 

indstillet. 

Der bliver arbejdet videre med forskellige ideer. Accepterede ønsker bliver 

gennemgået i samarbejder med en repræsentant fra kommunen. 

Først ansøgningsfrist er 1. oktober 2019. 

 

Pkt. 5: Linoliumsnit og -tryk 

Bestyrelsen har modtage henvendelse om økonomisk støtte til et Linoliumsnit og -

tryk arrangement for Bjergstedborgere. 

Som udgangspunkt vil vi gerne støtte sådanne arrangementer med et rimeligt beløb 

forudsat at det er åbent for alle. 

Mogens Volden svarer ansøger. 

 

Pkt. 6: Fordeling af NORD midler 



Der bliver uddelt kr. 60.000,- per år. Vi har fået tildelt kr. 3.500,- (plus de kr. 500,- 

fra hjemmesiden), som vi kan bruge på små initiativer. 

Når projektet er udført sendes dokumentationen med bilag og penge udbetales. 

På næste møde drøftes muligheder.  

 

Pkt. 7: Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 

Vi har modtaget noget materiale fra Kalundborg Kommune. Erling og Morten 

studerer materialet og mødes inden næste bestyrelsesmøde. 

 

Pkt. 8: Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde 3. oktober 2019 kl. 19:00 hos Heidi, Kirkevej 3 

 

Ref. Morten. 


