
Bestyrelsesmøde 21. november 2022 

Til stede Mogens, Steffen, Heidi, Malou 

Fraværende Niels, Anna, Nanna 

 

Dagsorden 

1. Juletræ 

2. Landdistriktspuljen 

3. Afregning af pizza ovn / bordbænke 

4. Nytårskoncert 

5. Arrangementer Cafe, fællesspisning 

6. Regnskab / kasser 

 

Juletræ 

Forslag om at sætte juletræ engen frem for på ”skrænten”. Vi mangler nogen, som kan stå for arrangement 

og opsætning af juletræ, da alle fra bestyrelsen er forhindret. 

Heidi laver opslag på Facebook og mail og beder om hjælp til afvikling af arrangement. 

 

Landdistriktspuljen 

Vi har fra Landdistriktspuljen fået tilsagn om følgende 

• Kr. 8.000,00 til borgermøde 

• Kr. 10.000,00 til sommerfest 

• Kr. 6.000,00 til fællesarrangement på tværs 

Men vi har ikke modtaget nogen penge. Måske der er nogle krav til dokumentation eller andet, som vi ikke 

er bekendt med. Emnet drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

Torsdag 17. november var Bjergsted vært for Landdistriktspuljen. Vi som beboerforening skal se på 

indkommende forslag og komme med input til forslag samt forslag til, hvordan vi kan hjælpe. Vi skal 

komme med input inden den 13. december. 

Heidi, Malou og Mogens (+ evt. flere) mødes og kommer med forslag til hvad Bjergsted kan bidrage med. 

Inden det indsendes, informeres resten af bjergstedbeboerforening.  

Der er afsat ny pulje til Få-Det-Fixet med ansøgning til foråret næste år. På næste bestyrelsesmøde drøftes 

mulige emner og hvordan vi kan inddrage resten af foreningen. 

 

Afregning af pizza ovn / bordbænke 

Alle faktura er for pizzaovn er afregnet og betalt af kommunen. 



Bordbænke er stadig i gang, men Heidi forventer at få det lukket med kommunen i december måned. Vi har 

brugt flere time end først godkendt til projektet. 

 

Nytårskoncert 

Erlings band (Still Friends) vil gerne holde ”danse” koncert lørdag 7. januar 2023 i Musikhuset 20:00 – 22:30 

(ca.) 

 

Arrangementer Cafe, fællesspisning 

Der har i løbet af efteråret været flere aflysning af fællesspisninger og cafeaftener. Det har tidligere været 

kutyme at arrangøren finder en afløser i tilfælde af aflysning. 

Vi tilføjer påmindelse til kalenderen for næste år. 

 

Regnskab 

Niels ønsker at trække sig fra posten som kasser. Dvs. vi skal finde en afløser og evt. vurdere om arbejdet 

kunne deles på flere hænder. 

 

Næste møde 

Arbejdsmøde søndag 8. januar 2023 10:30 – ca. 14:00 hos Mogens.  

Generalforsamling 21. januar 2023. 

 

 

 

 

 

 

 


