
Konstituerende bestyrelsesmøde 2. marts 2023 

Bestyrelsen har d.d. konstitueret sig på følgende møde. 

 

Bestyrelsesmedlemmer 

Mogens Volden (formand) – på valg 2025 

Heidi Frier (næstforperson) – på valg 2024 

Malou Løvengren – på valg 2025 

Morten Seifert – på valg 2025 

Jan Tronhjem – på valg 2024 

 

Supplanter 

Niels Høegh (kasser) – på valg 2024 

Anna Andersen – på valg 2024 

Per Worm – på valg 2024 

 

 

  



Bestyrelsesmøde 2. marts 2023 

Tilstede Mogens, Niels, Malou, Heidi, Jan, Per (via telefon under punktet vedrørende sommerfest) og 

Morten 

Referent Morten 

Dagsorden 

1. Tilskud 

2. Sommerfest 

3. Eventuelt 

4. Næste møde 

 

Tilskud 

Bjergsted Beboerforening er lokalråd i lokalområdet Nord, hvor vi har mulighed for at søge om penge til 

sociale arrangement og til drift af foreningen. Bjergsted søger midler til Sommerfest (sociale 

arrangementer) og leje af musikhus (drift). Der afholdes møde 11. april 2023, hvor endeligt beløb også 

bevilliges. 

I foråret afholdes der møde i få-det-fikset og vi ønsker forslag til emner. Af nuværende forslag er der 

kommet Shelter i bakkerne, udekøkken ved pizzaovn, ”badebro” ved søen, skur til opbevaring af 

”sommerfest”. Men vi ønsker endnu flere forslag. 

Heidi skiver ud til medlemmer af beboerforeningen om forslag. Emnerne diskuteres på næste 

bestyrelsesmøde, hvor vi beslutter, hvad vi vil gå videre med.  

 

Sommerfest 

Sommerfesten nærmer sig og budget og musikprogram skal aftales nærmere. Vi har mulighed for at få 

tilskud til sommerfesten, som vil have indflydelse på sommerfest budget. Hurtigst muligt efter 11. april skal 

vi have fastsat budget for sommerfesten. 

Per og Mogens (musikarbejdsgruppen) er begyndt at finde mulige bands til sommerfesten. Alle, som måtte 

ønske at bidrage, er velkommen til at deltage i arbejdsgruppen. 

 

Eventuelt 

Vores byskilt er blevet printet og er klar til at blive hængt op i byen. Jan kontakter Steffen, hvor skiltene 

står, og forsøger at komme videre med opsætning i bybilledet. 

Niels opdaterer mailgruppen for bestyrelsen@bjergsted.dk med ændringer efter generalforsamlingen. 

Morten opdaterer Google-drevet, hvor bestyrelsens arbejdsdokumenter gemmes. 

 

mailto:bestyrelsen@bjergsted.dk


Næste møde 

28. marts 2023 19:30 – 21:30. Sted aftales nærmere.  


