Referat af bestyrelsesmøde i Bjergsted beboerforening 24. juni 2021

Til stede: Mogens, Niels, Anna, Steffen og Malou
Afbud: Nana, Morten, Heidi
Konstituering:
Mogens er valgt som formand og Niels som kasserer. Næstformand?
Følgende er valgt for et år:
Heidi Frier og Nana Winther
Følgende er valgt for 2 år:
Mogens Valoden, Morten Seifert og Malou Løvengreen
Følgende er valgt som suppleanter:
Niels Høegh, Steffen, Christian og Anna Andersen
Nana Winther er repræsentant i Huste Askmann, Anna Andersen er facebbok ansvarlig,
Kommunikations i bestyrelsen
Det blev på mødet aftalt at bestyrelsen kommunikerer til hinanden på mail, da ikke alle er på
facebook. Niels undersøger muligheden for at kunne skrive til en bestyrelsesmail
ER BBF arrangementer åbne for alle?
På Generalforsamlingen blev der stilet spørgsmål om, hvorvidt arrangementer var åbne for alle,
og det blev lagt op til bestyrelsen at overveje dette.
Det er den nuværende bestyrelses holdning at arrangementer skal være åbne for alle og ikke kun
er for medlemmer eller beboer i selve Bjergsted. Bestyrelsen mener dette også flugter helt med
foreningens vdetægter jf § 2 formål: https://bjergsted.dk/wp-content/uploads/Vedrt
%C3%A6gter-pr.-25.01.2019.pdf
-

At virke til gavn for børn, unge og voksnes fælles interesse

-

At være bindeleddet til offentlige myndigheder

-

At samarbejde med foreninger og erhverv i og omkring Bjergsted

-

At skabe kulturelle og udviklingsmæssige aktiviteter for at fremme sociale relationer,
bosætning og arbejdspladser

Gengangere til aktiviteter kan altid venligt opfordres til at melde sig ind i foreningen.
Aftale om leje af musikhuset
Bestyrelsen besluttede at forlænge aftalen om leje af musikhuset for 500 kr om måneden resten
af året og muligvis længere. Aftale giver mulighed for at benytte musikhuset et par gange
månedligt.
Borgermøde om arbejdsgruppe
For at genoplive de eksisterende arbejdsgrupper blev det besluttet at afholde fællesspisning d.
11. september med efterfølgende møde om arbejdsgrupperne. De nuværende grupper er:
-

Klippegruppen (omdøbes evt til Bakkegruppen)

-

Motorvejsgruppen

-

Trafikgruppen

-

Fundraisinggruppen

-

Forårsmarked

-

Sommerfest

-

Naturklubben

Derudover arbejdes der på at skabes et børneråd eller en børnebestyrelse.
Arbejdsgruppen vil desuden blive præsenteret til sommerfesten.

Sommerfest
Afholdes 7. august. Der afholdes et møde for de sidste forberedelser 3. august i musikhuset kl.
20
Der sendes inden længe en liste ud over mulige opgaver. Mogens er på dette.
Til sommerfesten aftales efterårets caféer og fællesspisninger. Der laves en seddel, hvor folk kan
skrive sig på som ansvarlig for et arrangement.

Huset Askmann
Nana bliver bestyrelsens repræsentant i Huset Askmann. Der er skabt to forskellige foreninger
for at sikre beboerforeningen økonomisk, men beboerforeningen vil være ansvarlig for alle de
fleste aktiviteter i huset på sigt.

Fonde
Der er mulighed for at søge NORD midler, COVID 19 midler fra Kulturministeriet samt Realdanias
ryste sammen pulje. Mogens sender link til Malou, der tager det med i fundraisinggruppen

Grusgravsprojekt
Vi vil gerne støtte op om aktiviteterne i grusgraven. Malou vil forsøge at melde sig ind i
projektgruppen, så bestyrelsen ved, hvad der foregår i gruppen. Sune er allerede involveret.
Hvad sker der i Bjergsted Bakker?
Astrup gods inviteres til dialogmøde ifm næste møde om hvad der skal ske i bakkerne. Malou
tager fat i Astrup

Næste møde afholdes 10. august
Referent: Malou

