
Bestyrelsesmøde – 10.09.2020 

Referat 

Til stede Anna, Mogens, Erling, Niels, Morten 

Ikke tilstede Emil, Heidi 

Dagsorden 

1. Sommerfest 1 

2. Musikhus 1 

3. Bymøder 1 

4. Huset Askman 2 

5. Årets Landsby 2 

6. Få det fikset puljen 2 

7. Solhverv 2 

8. Næste møde 2 

 

1. Sommerfest 

Sommerfest i Antons have fungerede rigtigt godt og deltage har meldt positivt tilbage. Der var god plads til 

børn da det blev afholdt i parken og tidligt på dagen. Folk var flinke til at holde afstand. Da der ikke var 

noget telt eller borde/stole var opstilling og nedtagning også overkommelig. 

Omsætningen på dagen var kr. 10.479 med et overskud på kr. 1.336.  

Der er bred enighed om, at byen gerne vil holde fest på denne måde i fremtiden. Om det skal være som 

alternativ sommerfest eller anden fest er ikke besluttet. 

2. Musikhus 

Musikhuset er blevet grundt renoveret og Ulla og Jan har tilbudt at udleje lokalerne til beboerforeningen. 

Det vil være et godt sted at starte nogle at de ting, som der tænkes med Huset Askman (fællesspisninger, 

café aftener, m.m.) 

Der er foreslået husleje på 500,- / måned = 6.000,- / år. Det vil være en betydelig omkostning for 

foreningen.  

Der er overvejende enighed om at det vil være en god ide. Økonomien er vi lidt usikre på. Mogens taler 

med Ulla om, hvordan en aftale kunne stykkes sammen. 

Bestyrelsen mødes søndag 27. september kl. 15:00 i Musikhuset. 

3. Bymøder 

Første møde skal bruges til at afprøve konceptet og se om det fungere. Der mangler stadig emne for første 

møde; men der er enighed om at afvente med temaet Huset Askman.  



Anna og Niels udarbejder forslag til søndag 27. september. 

4. Huset Askman 

Der blev orienteret om seneste status. 

5. Årets Landsby 

Bjergsted er blandt top 3 til Årets Landsby. Vi havde besøg af komiteen lørdag 5. september og det 

virkerede som en stor succes. Der har været stor opbakning fra mange i byen. 

Det afgøres sidste 26. september.  

6. Få det fikset puljen 

Der efterlyses status på de projekter, som vi er blevet bevilliget penge ting. Heidi er tættes på arbejdet, så 

vi skyder det til næste møde. 

7. Solhverv 

Ida og Niels afholder Solhverv 21. december 2020. 

8. Fællesspisninger og café  

Bestyrelsen opfordrer til at fællesspisninger og caféaftener holder sig til de generelle retningslinjerne fra 

Sundhedsstyrelsen. 

9. Næste møde 

Bestyrelsen mødes søndag 27. september kl. 15:00 i Musikhuset. 

Bestyrelsesmøde torsdag 5. november 2020 kl. 19:30. 

Generalforsamling fredag 22. januar 2021. 


