
Møde 14.2 Deltagere Niels, Steffen Jess, Mogens Volden, Heidi Frier og Nana Winther 
 
1. Konstitution af bestyrelse - huske info til web bliver tjekket og passer 
- roller.  
 
Formand: Mogens Volden  
Næstformand: Heidi Frier 
Kasser: Niels Høgh 
Mailansvarlig: Mogens Jensen  
GDPR-ansvarlig:  ? 
Udlejningsansvarlig: Helle Lund? Nana spørger om hun vil fortsætte.  
Opdatering af hjemmesiden: Peer Friesleben 
 
Roller: Da vi ikke er fuldtallige, besluttes det at vi debatterer roller når bestyrelsen er fuldtallig på næste møde.  
Forslag til roller: Fondsansøgningsgruppe? Eventgruppe? Kontaktperson til kommune? GDPR-ansvarlig.  
 
Der sendes referat til Mogens Jensen (mailansvarlig) og Peer Friesleben (til hjemmesiden) efter hvert bestyrelsesmøde. 
 
 
2. Årshjul – Afklaring af datoer for møder 
 
Sommerfest er lørdag den 6/8-22 (evt. fredag den 5/8)   
 
Næste års generalforsamling: 21/1 – 15.00  
 
Nyt tillag: Fællesspisning til Sankt Hans, 23/6 kl. 17.30 
 
Juletræstænding 27/11-22 
 
Borgermøde lørdag den 23/4 -22 
 
Portvin og fællessang: 4/11-22 
 
Bestyrelsesmøder frem til sommerferien: 
21/3-22 bestyrelsesmøde, 10/4-22 planlægning af borgermøde (åben invite), 18/5-22, 15/6-22 
 
Helle samler alle datoer i Årshjulet og sender retur til endelig godkendelse 
 
3. Forretningsorden  - Niels undersøger hvad en forretningsorden indeholder. Dette er punkt til næste møde.  
 
4. Update på projekter  
 
a: Børnebestyrelse: Den 6. feb var der bestyrelsesmøde i børnegruppen. De kom med en masse forslag til hvad den 
25000 kr. skal bruges til:  

- Fælles hund  
- Snelift   
- Gode fiskenet ved Smedens Eng  
- Brætspilsklub, magic 
- Lyskæder i Bjergsted  
- Rollespilsklub  
- Tur til legeland 
- Kokosflager  
- Hest  
- Opvarmet træhus  
- Svævebane i bakkerne  
- Gynge på smedens eng 
- Børnesommerfest  
- Ismaskine 
- Popcornmaskine 
- Bjergsted julekalender  
- Teater drama, musik workshop  
- Børnebands  



L Lorem ipsum

- Midler til naturklubben – til de store, ex. Til eksperimentarium  
- Filmaften  

 
Bestyrelsen synes der er virkelig mange gode forslag og beder børnene til næste møde om at udvælge 2-3 projekter. 
Desværre er det ikke muligt at stifte snelift, legeplads eller svævebane i Bjergsted Bakker. Næste møde i 
børnebestyrelsen er 3/4-22 kl. 10.00 i Krogen 1b. ALLE BØRN ER VELKOMMEN. 
 
 
 b: Pizzaovn: Der er gang i byggeriet, alt skulle gå efter planen.  
 
c: Bord bænkesæt: Vi sætter forhåbentlig i gang i marts.  
 
d: Fællesprojekt (de 20.000) – Heidi samler en initiativgruppe. 
 
e: Forårsmarked – Udvalget står for at finde en dato og henvender sig til Helle Marlene og Tine (udvalget) inviteres til 
næste bestyrelsesmøde i forhold til de 8000 kr. der skal bruges til fællesskabet.  
 
5. Diverse 
 
a: Ang. Udsending af referater og sms´er: Mogens Jensen foreslår at få program til at sende sms´er, så han kan sende 
sms´er ud. Dette gives der tilladelse til.  
 
b: Trafikplakat –Bjergsted får sin egen trafikplakat.  Niels betaler faktura senest 16/2 – plakaten bliver lagt ud på på 
hjemmesiden sammen med referatet. Vi undersøger om vi kan få plakaten uden Tak fordi du sænker farten, så vi også 
kan lave en som plakat og lave vores egen tekst evt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c/ Svar til Peer Web om referater- 
 
Peer har opdateret hvilke referater der er klar til at lægge dem op på hjemmeside. Mogens V dobbelttjekker om der 
mangler nogle inden det hele lægges op på hjemmesiden. Fremadrettet ligges referatet op løbende. 
 
2019 
2019.02.21 - Bestyrelsesmøde referat.pdf 
2019.04.30 - Bestyrelsesmøde referat.pdf 
2019.06.18 - Bestyrelsesmøde referat.pdf 
2019.08.26 - Bestyrelsesmøde referat.pdf 
2019.10.08 - Referat af bestyrelsesmøde.pdf 
2019.11.12 - Referat af bestyrelsesmøde.pdf 
 
2020 
2020.02.16 - Referat af Bestyrelsesmøde.pdf 
2020.03.10 - Referat af bestyrelsesmøde.pdf 
2020.06.17 - Referat af bestyrelsesmøde.pdf 
2020.09.10 - Referat af bestyrelsesmøde.pdf 
2020.11.05 - Referat af bestyrelsesmøde.pdf 
 
2021 
2021.02.08 - Referat af bestyrelsesmøde.pdf 
2021.03.15 - Referat af mini-bestyrelsesmøde.pdf 
2021.05.04 - Referat af mini-bestyrelsesmøde.pdf 
2021.11.01 - Referat af bestyrelsesmøde.pdf 
2021.11.28 - Referat bestyrelsesmøde.pdf 
 



d: Ang. hjemmeside: Der bliver lagt mobilepay nr. hjemmesiden og reg. Nr. og opdatering af kontingent.  
 
e:  leje af musikhuset   
Der betales 500 kr. om måneden til musikhuset og det er muligt at låne det ca. 2 gange om måneden. Vi finder detaljer 
og fører til referat ved næste møde.  
 
Evt.  
Kommunikation: Niels undersøger hvad der er af muligheder for at kommunikere mere overskueligt.    
 
Huset Askman - Nana informerer om processen.   
 
 
 


