Bestyrelsesmøde – 01.11.2021
Referat
Til stede

Mogens, Nanna, Anna, Niels, Heidi, Mogens, Malou

Ikke tilstede Christian
Dagsorden
1.

Huset Askman 1

2.

Plakat 1

3.

Juletræstænding 1

4.

Vælgermøde 1

5.

Arrangementer Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

6.

Næste møde 2

1. Huset Askman
Der er kommet en regning fra arkitekten på kr. 25.000,- som Bjergsted Beboerforening har betalt på vegne
af Husket Askman.
Yderligere har Huset Askman bedt om lidt arbejdskapital. Beboerforeningen låner kr. 10.000,- til
foreningen.
Vi forventer endeligt svar fra Nordea-fonden 13. december. Det vil være afgørende for, at vi kan komme i
gang med byggeprojekter.

2. Plakat
Vi har modtaget udkast til Bjergsted plakat til at hænge op i byen for at opfordre bilister til at sænke farten.
Små ændringer blev drøftet. Nanna sender til designer og vi forventer endeligt udkast.

3. Juletræstænding
Søndag 28. november kl. 16. Heidi vil gerne stå for arrangement (sammen med Peer og Patricia). Folk
opfordres til at medtage julepynt til træet.
Mogens spørger Patricia om hun vil have plantet juletræ, så køber Mogens og planter det sammen med
Patricia. Alternativt spørger Nanna om Astrup Gods vil sponsorere et træ (maks 3 meter); ellers køber og
betaler vi elv.
Nanna laver opslag (til hjemmeside, mail og Facebook).
Anna laver sanghæfte. Morten printer.

4. Vælgermøde
Tirsdag 9. november kl. 19:00 på Bregninge Bjergsted skole. Der er tilmeldt 7 kandidater. Mødet er fastsat
til 2 timer.

Temaer
•
•
•

Sammenhængning mellem landsbyer – cykelstier, kollektivtrafik
Sundt og godt ungeliv
Bosætning

Malou – ordstyrer
Oplæg fra publikum
Morten – Sundt og godt ungeliv
Nanna – Sammenhæng mellem landsbyer
Malou - Strategi for bosætning af unge
Praktisk arbejde – vi mødes kl. 17:00
Der skal sættes stole og borde op.
Navneskilte til paneldeltagere.
Kaffe. Nanna tager sodavand fra BBF som kan købes på dagen. Vi må ikke sælge alkohol (øl) på skolen.

5. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde mandag 29. november kl. 20:00 hos Mogens.

