
Referat den 28/12-2021  

Deltagere: Mogens, Steffen, Niels, Nana, Heidi og Malou 

Referent: Nana 

1. Evaluering af lystændingsfest: Selve arrangementet var vel aDoldt, det var hyggeligt og der 
kom mange, både børn og og voksne. Vi skal være bedre Kl at organisere, hvem der gør 
hvad. Skarpere på at uddelegerer. Måske skal vi blive bedre Kl at spørge andre om de vil 
hjælpe. Fedt med julebanko – dejligt at der sker Kng uden bestyrelsen sæPer det i gang. 
Steffen skriver Kl Erling og Anne og takker for iniKaKvet.  

2. Kommende arrangementer:  19/12: Malou og Co holder julearrangement fra kl. 14.30 

20/12: Niels og Ida aDolder bålhyggearrangement.    

Der arbejdes på musikarrangement i musikhuset, der 
inviteres i Bjergstedborgere 

3. Huset Askman  
DrøYelse af møde med Orangeelevator.  
Der er ikke besluPet noget nyt, men vi har fået et udkast som vi skal tage sKlling Kl i 
det nye år. Askman afventer stadig de sidste midler. Der ventes svar den 16. 
december.  

4. Påbegyndelse af årshjul:  
Generalforsamling 22. januar kl. 15.00, Sommerfest den 6/8-2021, forårsmarkedet 
maj måned, Sankt Hans 23. juni, Portvin og fællessang, juletræstæningsfest 27/11, 
Solhverv 21/12, CafeaYener og fællesspisninger fastlægges på generalforsamlingen 

5. Forberede generalforsamling 

Niels sender indkaldelse Kl generalforsamling, Mogens forberede beretning og Niels 
forbereder regnskab.  

6. Børn i byen plakat  
Hun går videre med skitsen med de rePelser vi har vi håber plakaten kan blive færdig 
Kl 22. januar.  

7. Årets landbypulje:  
De 25.000 kr. vi fik skal gå Kl børnene i byen. Der nedsæPes en børnebestyrelse ved 
generalforsamlingen den 22. januar.  



8. Vælgermøde:  
God Klslutning og god debat.  Malou skriver Kl de deltagende poliKkkere og takker for 
deltagelse og følger op på de emner vi drøYede.  Vi indbyder vejdirektoratet i foråret.  

9. Evaluering af vælgermøde:  

Et godt og konstrukKvt møde med mange spændende input. Der drøYes om vi skal 
tage fat i poliKkere og vejdirektoratet. Malou skriver Kl de poliKkere som var med Kl 
vælgermøde og takker for deltagelse. Vi indkalder Kl møde i foråret.  

10. Evt.  
Møde med landistriktsudvalget: Der er valg Kl landistriksudvalget og Heidi opfordrer 
Kl at vi kommer Kl mødet. Mødet foregår den 2/12-21 kl. 18.00-19.00 i Havnsø.  

Morten vil gerne hører om opbakning Kl at støPe en større pulje Kl Surfsøen. Han 
vender Klbage når der skal lægges en plan  

Status med Pizzaovn Der er støbt og arbejdet er i gang. Vi håber at gå i gang Kl 
foråret. 
Status med Borde og bænkesæt afventer af personlige årsager. Vi håber at gå i gang 
Kl foråret.  

 


