
Bestyrelsesmøde – 08.10.2019 

Referat 

Til stede Heidi, Marlene, Erling, Morten 

Ikke tilstede Mogens, Niels 

Dagsorden 

1. Opfølgning fra sidste møde 

2. Status over sommerfesten 

3. Få-det-fikset puljen 

4. NORD midler 

5. Huset Askman 

6. Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi 

7. Huse til salg i byen 

8. Cykelsti mellem Bjergsted og Bregninge 

9. Kirkestien 

10. Mobile Pay 

11. Bjergsted Drømme 

1. Opfølgning fra sidste møde 

Mogens Jensen har haft travlt med Huset Askman og er ikke kommet videre med rent drikkevand og 

Kalundborg Kommune. 

Opfølgning på køb af trailer udskydes til næste møde. 

Status på dialogmøde med Astrup Gods er uvist. 

2. Status over sommerfesten 

Årets sommerfest gav et underskud på kr. 2.822,00. Indtægter (entré og salg i bar) er ca. kr. 3.000 mindre 

og udgifter til musik er kr. 7.000,- højere end sidste år. 

Som tidligere omtalt var arrangementet annonceret for dårligt, hvilket forklarer den mindre tilslutning og 

indtægt.  

Til næste år skal der være et fast budget for musik fredag og lørdag.  

3. Få-det-fikset puljen 

Efter mødet 22. august har Nanna samlet forslag, som er sendt rundt. Der har efter mødet ikke 

været den store tilslutning til at melde sig som tovholder; det planlagte opfølgningsmøde 26. 

oktober blev derfor aflyst.  

Næste ansøgningsfrist er 1. april 2020. 

Vi vil bruge generalforsamlingen til at vække forslag til live og finde tovholder til punkter med tilslutning. 

4. NORD Midler 



Vi r. 4.000,- som kan bruges til ny opslagstavle eller bogskab. Erling tager kontakt til vores nye snedker, 

Rikke, og finder ud af om hun har nogle ideer. 

5. Huset Askman 

Kalundborg Kommune har bevilliget over en million, som må bruges til energirenovering. Midlerne er 

yderligere betinget af at der skabes handicapvenlige adgangsforhold til det nye hus. Dvs. vi har nu over 1.4 

million til at arbejde videre med. 

Der er søgt kr. 200.000 hos Lokal og anlægsfonten til etablering af køkken. 

6. Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi 

Erling har udarbejdet oplæg til høringssvar, som bestyrelsen bakker op om. Høringssvar vedhæftet referat. 

7. Huse til salg i byen 

Der er mange huse til salg i Bjergsted. Mogens Jensen foreslår et tættere samarbejde med 

ejendomsmæglere. Bestyrelsen mener ikke at det er noget vi skal involveres aktivt i. Bestyrelsen opfordrer 

medlemmer, som har hus til salg, til at skrive til Erling via detskeri@bjergsted.dk, som herefter kan  lægge 

det på hjemmesiden. 

8. Cykelsti mellem Bjergsted og Bregninge 

Efter at Gammelrand er begyndt at grave på den anden side af vejen er trafiksituationen blevet meget 

usikker. Bestyrelsen indstiller til Vejtrafik gruppen (Jens O, Ove, Marianne, Mona, Mogens J og Tine) at 

arbejde videre med dette. 

9. Kirkestien 

Marlene, Mogens Jensen og Niels har været i kontakt med Kalundborg angående vedligeholdelse af stier i 

Bjergsted bakker. Marlene og Niels følger op på Kommunen. Lige nu er kirkestien ufremkommelig. Heidi 

tager kontakt til Lene og Erik om aktivering af klippegruppen. 

10 .MobilePay 

Vi betaler 300 – 400 kroner i gebyr årligt. Fra oktober indfører MobilePay månedligt gebyr på kr. 49,-. Dvs. 

vi kommer til at betale kr. 1.000,- årligt. Bestyrelsen ser ikke andre muligheder end at blive ved med at 

bruge MobilePay. 

Bestyrelsen vil arbejdere videre med tanken om et klippekort, som vil minimere antallet af gebyrer til 

MobilePay. 

11. Bjergsted Drømme 

Mogens Jensen har talt med forlaget som udgiver hendes seneste bog ”Bjergsted drømme” om at lave et 

fælles arrangement. Bestyrelsen vil gene støtte op om arrangementet, men mener ikke at det er noget vi 

skal stå for. 

12. Næste møde 

Bestyrelsesmøde 12. november 2019 kl. 19:00 hos Erling. 

Juletræstænding 24. november 2019. 
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