
Møde BBF  11.5.2020

Fremmødte: Mogens, Anna, Erling og Heidi - afbud fra Morten, Emil og Niels.
Referant Heidi. 

1. Sommerfest
2. Fællesspisning og cafe
3. Få det fixet
4. Ulrik Heimann
5. Bymøder
6. Næste møde

1. Sommerfest
Foreløbigt er sommerfesten som vi kender den aflyst, da vi stadig ikke kan have den slags 
arrangementer. Men vi synes vi skal samles, hvis det er en mulighed at vi laver et arrangement der 
er mere simpelt og ikke er så omsætningstungt.  
Ideer kan være: lille scene, borde som små øer, tæpper, picnic hvor man selv tager mad med, 
musik fra byen til byen, tilmelding i tilfælde af at der er et max. antal vi kan mødes så beboere i 
byen har 1. prioritet osv osv.
Det kræver at vejret er godt:)  

BBF holder bestyrelsesmøde onsdag d.17.6 kl. 19 så ved vi lidt mere, og tager stilling til om vi kan 
holde en fest og planlægger hvordan vi kan holde skt. Hans.

2. Fællesspisning og cafe  
Det er en mulighed at dem, der skal holde cafe eller fællesspisning, kan holde det på engen eller i 
haven som picnic, hvor man selv medbringer mad og drikke, og ellers holder sundhedsstyrelsens 
anbefalinger for retningslinier for passende afstand. 

3. Få det fixet
Der er søgt penge til Pizza ovn og bordebænke på Engen og i Bjergsted Bakker. 
Der er søgt til renovering af borde/bænke på toppen samt opsætning af et nyt bordebænkesæt, på 
engen er foreløbigt søgt om renovering af de nuværende borde og bænke og opsætning af en ny 
bænk.  
BBF står for at finde en løsning ift. årlig vedligholdelse. 
Der er ligeledes søgt penge til forskønnelse af lille park ved Marlene Alpass hus.

4. Ulrik Heimann 
Ulrik Heimann der ejer Smedens Eng vil høre om BBF vil afholde den årlige udgift til engen på 
1500 kroner. Udgiften dækker afgifter og skatter til grunden.Det vil BBF gerne. 
Ligeledes vil U.H. høre om byen vil stå for at slå plænen og ordne engen, noget Louis har gjort i en 
periode. Heidi hører UlrikH om hvornår slutter. BBF finder en løsning på slåning af plænen. 
Vi taler om at søge penge til en havetraktor, evt. kan vedlighold dækkes af et beløb til leje for 
beboere i byen.
Budgettere med at Engen koster ca. 3000 at drifte om året.

5. Bymøder
Vi tager det op igen til efteråret når der måske er bedre muligheder for at samles

6. Næste møde  
BBF holder bestyrelsesmøde onsdag d.17.6 kl. 19




