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1. Opfølgning fra sidste møde
Tilføjelse til referat fra mødet 16. februar 2020: Heidi er valgt som bestyrelsesmedlem, Niels som
suppleant.
Mogens og Heidi har talt om op opdatering af hjemmesiden i forhold til hvad det betyder at være medlem
af BBF og Bjergsted by. Supplement til hjemmeside: Arbejdsgrupper med kontaktoplysninger. Emil vil gerne
bidrage med tekst til hjemmesiden.
Erling har rykket for betalinger. 70 har nu betalt kontingent, 11 mangler stadig betaling.
Anna og Niels har talt om dialogmøde. Vil gerne holde det som en aktivitet, så det ikke minder for meget et
kommunemøde. Bestyrelsen står for første møde men lægger op til medlemmerne at foreslå kommende
emner. Usikkert om vi når det til 31. marts – ellers rykkes til april måned.
Niels har kontaktet Kalundborg Kommune angående hegn i bakkerne. Har ikke været muligt at komme i
kontakt de rigtige.
Erling har talt med Rikkepipi om bogskab/informationstavle, som gerne vil lave en tegning og pris. Hvis det
overstiger budget på 4.000,- vil Erling tage ønsket med til mødet i NORD midler puljen.

2. NORD midler
Der afholdes møde 30. marts 2020 – 72.000,- kr. som skal fordeles denne gang. I forbindelse med
udsendelse af referat opfordres medlemmer til at komme med forslag til ting vi kunne søge om – f.eks.
bænke til byen, telt (vi har allerede får kr. 5.000,- fra Super Brugsen Jyderup), m.m.

3. Forårsfest
Det er besluttet af aflyse forårsfesten i lyset af corona tilstanden i landet. Der er flere i byen med sårbart
helbred, som vi ikke ønsker at udsætte for unødig risiko.
Anna opdaterer Facebook og sender besked til Erling. Erling sender information ud på mail.

4. Huset Askman
Ved opstart af foreningen Huset Askman har BBF tilkendegivet støtte til projektet også økonomisk. Der er
udarbejdet en ”partnerskabsaftale”, hvor der bl.a. står at BBF gerne vi bruge lokalerne til arrangementer.
Der blev diskuteret hvad denne partnerskabsaftale betød i forhold til evt. økonomiske forpligtelser. Huset
Askman er kommet tættere på at blive til virkelighed. Der afholdes møde torsdag 12. marts kl. 19-21 i
Yogahuset, hvor hele byen er inviteret til at høre mere om projektet og komme med sit besyv.
Der er kommet en regning fra advokat i forbindelse med huset på kr. 15.000,Det noteres at der er uenighed i bestyrelsen om regningen skal betales eller tilbydes som et lån til
foreningen. Det besluttes at regningen betales af BBF.

5. Aida Lounge
Den frivillige organisation ”Music for Aida” samler penge ind til musikundervisning i flygtningelejren Aida
nær Betlehem (Palæstina).
BBF vil gerne afholde arrangement og stå for fællesspisning og bar. BBF vil gerne støtte projektet
økonomisk. Mogens går videre med planlægningen.

6. Grejtrailer
Kalundborg Kommune har startet et projekt, hvor de udlåner en trailer med indhold til pleje af grønne
områder. Kommunen søger foreninger, som vil hjælpe med at administrere ordningen og opbevare trailer,
når den ikke er i brug.
BBF takker nej. Erling sender information videre til Erik med spørgsmål om klippegruppen ønsker at
involvere sig.

7. NaboGo
Kalundborg Kommune har sammen med andre kommuner startet en samkørsels app – NaboGo. BBF vil
gerne støtte op om projektet, men ikke deltage aktivt.
På Facebook har vi allerede en gruppe, hvor folk kan spørge om samkørsel.

8. Næste møde
Bestyrelsesmøde mandag 4. maj 2020 kl. 19:30 hos Morten.

