
Mødereferat d. 10/8 2021.  
Tilstede: Mogens V, Niels, Heidi, Nana, Steffen, Christian og Anna. 
I Musikhuset kl. 20.00 – 22.00. 
Referent: Anna 

Vi har oprettet en kalender på drev, hvor alle medlemmer af bestyrelsen er inviteret. 

1. Sommerfest.  
- Uden den kontaktebeholdning er der et plus på 7700 kr.  
- Vi har besluttet at mad holdet (tre personer) får 500 kr hver som tak for det 

store arbejde. Vi har 1800kr i overskud mad.  
- Holde evalueringsmøde omkring sommerfest d. 18/8 -21 hos Nana og Sune 

2. Aften hvor vi mødes om arbejdsgrupper: Snak om det. 2/10- 21. Oktoberfest  
- At lave en dag for møde med arbejdsgrupper. Start kl. 14.00 og deles op i 

grupper. Og derefter kunne rotere rundt 
- 14.00 – 18.00 arbejdsgrupper.  
- 18.00 – 19.30 spisning 
- 19.30 – 02.00 fest 
- Christian på oplæg 
- Steffen på mad 
- Noget musik? Hvem finder det?  

3. Cafe d. 10/9 – i musikhuset. Vi har hørt om Habibsters kan spille.  

Opgaver: Hør Ulla om vi kan bruge musikhuset. 

4. Nana og Sune vil gerne holde portvin og fællesspisning/sang d. 6/11 

5. GDPR (hjemmeside):  
- Vi skal beskrive hvordan vi bruger vores informationer. Vi skal beskrive det 

overfor vores medlemmer og lægge det på hjemmesiden. Vi skal måske have 
en data-aftale. Niels og Heidi gør det.  

- Heidi og Niels opdaterer hjemmeside og sørger for info om medlemskab plus 
opdaterede priser mv.  

6. Nordmidler: 
- Heidi vil søge penge til et nyt telt til foreningen.  

7. Kulturarrangement med Havnsø – skulle man lave noget med dem og et 
teaterarrangement. Evt. Rakkerpak. En café laver mad. Evt. i foråret. Måske 
amfi-scenen -  foodtrucks mv… Bar? 16000 for Rakkerpak. https://
amfivestsjaelland.dk/udlejning-af-amfiscenen/ 

https://amfivestsjaelland.dk/udlejning-af-amfiscenen/


8. 16.000 kr. (eller 12.000 kr.) fra RealDania – noget om fællesskab, fortælling? Heidi 
spørger om nogle vil være med.  

9. Projekter: bænke og pizzaovn, vi ønsker at de projekter bliver afviklet og vil 
arbejde på at få det inden d. 2/10. Heidi spørger Rikke og Nana spørger Morten.  

10.Børnebestyrelsesmøde: d. 2/10.  

11.Vi lægger nye ting op på hjemmesiden: Vi sender en mail, hvor vi har titlen ’Nyt 
til hjemmesiden’ så får Per det og opdaterer hjemmesiden. Vi opretter på 
hjemmesiden, så på beboerforeningens facebook og så bjergstedborgere.  

12.Vi sætter ´kommunikation´ på næste møde 

13.Børnepulje på 25.000 hvad skal vi med dem (Nana spørger). Som et punkt til 
næste møde – hvad skal vi gøre der? Om vi skal lave en Bjergstedplakat? Børn i 
byen ved vejen. Hun tager 3000 kr. Nana sender info.  

14.Smedens eng – hvad er retten til det? Vi sætter det på næste møde. 

Næste møde: 23/8 kl. 20.00 i musikhuset.  

Datoer for arrangementer: d. 10/9 Cafe i musikhuset, d. 2/10 oktoberfest og 
arbejdsgrupper i musikhuset fra kl. 14.00. d. 6/11 portvin og fællesspisning/sang 
hos Sune og Nana.  

Datoer for møder:   d. 18/8 – evalueringsmøde hos Sune og Nana 
d. 6/9 bestyrelsesmøde om café  
d. 23/9 bestyrelsesmøde om oktoberfest.  

 


