
Bestyrelsesmøde – 08.02.2021

Referat

Til stede Mogens, Erling, Heidi, Anna, Niels, Morten

Ikke tilstede Emil

Dagsorden

1. Bestyrelse / konstituering 1

2. Afstemning om ”midler” 1

3. Glasskab og bogskab 1

4. Bålhytte 2

5. Generalforsamling 2

6. Huset Askman 2

7. Næste møde 2

1. Bestyrelse / konstituering

Emil og Anna træder ud af bestyrelsen, da de flytter fra byen. Niels overtager Annas plads som 
bestyrelsesmedlem.

2. Afstemning om ”midler”

Der har været afholdt afstemning om hvordan gevinsten for ”Årets Landsby” skulle fordeles og over 
halvdelen er stemmer faldt på at det skulle gå til børnene i byen. 

Pengene er indbetalt til foreningen. Resultat af afstemning meldes ud. 

Der skal startes en arbejdsgruppe op, som beslutter, hvordan pengene skal bruges inden for rammerne. Der 
er ikke dato for, hvornår pengene skal være brugt og det vil derfor være op til arbejdsgruppen at beslutte, 
hvornår det egentlige arbejde skal påbegynde.

I forbindelse med udmelding opfordres alle med interesse for at melde sig.

Anna skriver tekst til at sende ud på diverse kanaler. 

3. Glasskab og bogskab

Anton og Mogens Jensen vil gerne arbejde videre med glasskab og bogskab og har i den forbindelse stillet 
spørgsmål om burdet. Vi har fået kr. 4.000,- til nyt glasskab / bogskab og med foreningen egne midler 
sætter vi loft på kr. 10.000,-  

Mogens Volden giver Anton og Mogens Jensen besked.

4. Bålhytte



Børnehaven ønsker at bygge en bålhytte og har spurgt om Bjergsted beboerforening vil deltage i projektet. 
Det bemærkes at børnehaven ikke er medlem af beboerforeningen. Vi vil gerne støtte projektet og vil 
samtidigt opfordre til at børnehaven melder sig ind.

Mogens svarer Nanna.

5. Generalforsamling

På grund af Corona har det ikke været muligt at afholde generalforsamling som planlagt, fredag 22. januar 
2021. Efter den planlagte dato regnskab er sendt ud til medlemmer og der har ikke været indsigelse. 
Regnskabet betragtes hermed som godkendt.

Under forudsætning af at forsamlingsforbuddet tillader det (eventuelt udendørs) planlægges 
generalforsamling søndag 9. maj 2021 kl. 14:00 – med efterfølgende fællesspisning. Bestyrelsen opfordrer 
alle medlemmer med ønske om at deltage i bestyrelsesarbejdet om at melde sig.

6. Huset Askman

Husket Askman har ikke midler til den almindelige drift. De midler som projektet er bevilliget kan først 
udbetales, når der er tilknyttet en rådgiver, som skal have betaling før at arbejdet kan gå i gang, hvorfor 
foreningen har rejst tilsagn om økonomisk støtte.

Af de ca. kr. 90.000,- i banken er ca. kr. 30.000,- bundet til projekter. Bestyrelsen er indstillet på at støtte 
med et beløb – umiddelbart op til kr. 40.000,- - som lån, forskud eller andet. Niels melder retur til Huset 
Askman hvor det egentlige behov vurderes.

Niels indtræder som beboerforeningens repræsentant for Bjergsted beboerforening i Husket Askmans 
bestyrelse. Lige nu arbejder Husket Askman på finde den rigtige måde at organisere sig. 

De forskellige aktivitetsgrupper arbejder flittigt videre med projektet. Informationsgruppen arbejder på et 
område på bjergsted.dk, hvor de forskellige arbejdsgrupper kan holde alle opdateret. 

7. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde tirsdag 23. marts kl. 20:00 via Zoom.


