
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 16. 02. 2020 
 

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

Fraværende Emil 

Gæst Helle 

Referent Morten 

Dagsorden 

1. Konstituering af bestyrelsen 

2. Økonomi 

3. Referat af generalforsamlingen 

4. Aktivitetskalenderen v/ Helle 

5. Dialogmøder 

6. Støtte til projekter 

7. Hegn 

8. Trafiktælling 

9. Bogskab 

10. Forårsmarked 

11. Kommende bestyrelsesmøde 

Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerer sig som følgende 

• Mogens fortsætter som formand 

• Anna vælges som næstformand 

• Erling fortsætter som kasser 

• Heidi og Niels fortsætter som bestyrelsesmedlem 

• Emil vælges som suppleant 

• Morten fortsætter som sekretær 

Økonomi 

41 betalende medlemmer. 38 medlemmer har ikke betalt. 2 har meddelt at de ønsker at sidde over. Erling 

sender påmindelse til folk, som ikke har reageret. 

Referat fra generalforsamlingen 

Referat skal afspejle dialogen men holdes fri for, hvem der har udtalt hvad. 

Morten opdaterer referat og sender til dirigenter til godkendelse og underskrift. 

Aktivitetskalenderen v/ Helle 

Ud over fastsatte dagoer for fællesspisning og café, noteres følgende datoer  



21. marts Forårsfest 

23. maj Forårsmarked 

23. juni Sankt. Hans 

14. + 15. august  Sommerfest 

29. november Juletræstænding (1. søndag i advent) 

22. januar 2021 Generalforsamling 

Dialogmøder 

På generalforsamlingen blev der rejst ønske om dialogmøder i byen.  

Først møde samler emner under temaet ”Hvordan taler vi sammen?”, f.eks. at diskutere  

• Facebook 

• Kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer 

• Hvad skal vi bruge disse møder til? 

Mødet bliver tirsdag 31. marts 2020. 

Anna og Niels arbejdere videre med indhold samt alternativt navn for mødet. Oplæg diskuteres på næste 

bestyrelsesmøde. 

Støtte til projekter 

Hvordan skal bestyrelsen støtte ideer, som medlemmer kommer med. Hvad er rammerne og skal der 

overhovedet være fastsatte rammer?  

Alle, som har lyst til at holde et arrangement som ligger inden for beboerforeningens vedtægter, kan holde 

arrangementet i foreningens navn. Inklusiv lån af foreningens ting (borde/bænke, telt m.m.) samt 

økonomisk støtte til arrangementet; dvs. arrangementet holdes på lige fod med andre 

beboerforeningsarrangementer. 

Det vurderes at der mangler information til medlemmerne om hvad man kan og ”må”. Heidi og Mogens 

arbejder på opdatering af hjemmesiden samt opslag til glasskabet med generel information om 

beboerforeningen og hvad man kan forvente som medlem. 

Hegn i bakkerne 

Marianne efterlyser information fra kommunen. Niels kontakter kommunen og rykker for dato for 

borgermøde, som byen er blevet stillet i udsigt. Samtidigt er det usikkerhed om adgang til stier i bakkerne. 

Niels vil taget det med i kontakten til kommunen. 

Trafiktælling 

Trafiktælling fra starten af året er tilgængelige fra Vejdirektoratets hjemmeside. 

http://vej08.vd.dk/komse/nytui/komse/komSe.html?noegle=1447902911&amp;log=0%22%20target=%22_

blank 

Bogskab 



Erling beder Rikkepipi om at komme med et bud på et bogskab, som også kunne fungere som nyt glasskab. 

Tilbud drøftes på næste møde. 

Forårsfest 

Der arbejdes videre med festen. Der er stadig brug for hjælp til nogle opgaver. Kalundborg kommune har 

en underskudsgarantipulje, som arbejdsgruppen vil søge. Bestyrelsen gør opmærksom på at forårsfesten 

afholdes som et beboerforeningsarrangement og gruppen derfor skal være opmærksom på om foreningen 

forpligtiger sig til noget ved en sådan ansøgning. 

Kommende bestyrelsesarbejde 

Næste bestyrelsesmøde 10. marts kl. 19:00 – 22:00 hos Morten. 

Punkter til mødet 

• Dialogmøde 

• Hegn i bakkerne 

• Forslag til hvad vi kan søge NORD midler til (vi har tidligere fået til hjemmeside, musikanlæg 


