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Referat 

 

1. Valg af dirigent og referent  

Mogens Jensen blev valgt til dirigent. Malou Løvengreen som referent 

2. Valg til stemmetællere  

Mathilde de Hemmer Lilholt og Helle Lund valgt 

3. Bestyrelsens beretning  

Formanden fremlagde bestyrelsen beretning for året 2021. Et år hvor vi trods af nedlukninger og 
restriktioner alligevel har gennemført en række forskellige arrangementer. Beretningen er vedhæftet.  

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab  

Kasserer Niels Høgh forelagde regnskabet, der efterfølgende blev godkendt  

Der er stadig ubrugte midler til et fælles ryste-sammen arrangement på tværs af landsbyer (såkaldte ”Nord 
Midler”) samt 25.000 til børneaktiviteter  

5. Fastlæggelse af kontingent  

Kontingentet forblev uændret. Bestyrelsen har præciseret at kontingentet for en husstand er 200 pr. 
voksen over 18. Der betales ikke for børn, heller ikke hjemmeboende børn over 18 

6. Indkomne forslag  

A. 
Erling Steen-Lund havde fremsendt et forslag om vedtægtsændring, således at det af vedtægterne fremgik 
at bestyrelse skulle sikre at datoer og referater af bestyrelsesmøder blev kommunikeret tydeligere, så alle 
var med på hvad der foregik i byen. Mange vil gerne kunne følge med i, hvad der foregår i byen. 

Bestyrelsen er helt enige i at dette er en rigtig god idé. Bestyrelsen har afholdt møder og skrevet referat 
heraf, men ikke systematisk fået lagt dette på hjemmesiden. Der er mange nye medlemmer i bestyrelsen og 
arbejdsgangen med at offentliggøre referater er ikke kommet ordentlig i gang. Det vil det i 2022. 

Det blev aftalt, at bestyrelsen udarbejder en forretningsorden (den eksisterer ikke i dag), hvor der bl.a. skal 
fremgå at alle referater og mødedatoer skal kunne tilgås af alle, således at bestyrelse nemmere kan 
orientere sig i arbejdsgange. Samtidigt bliver kontaktinformationen på bestyrelsen opdateret på 
hjemmesiden. 

Med denne beslutning valgte Erling at trække forslaget tilbage 

B.  
Fastsættelse af dato for det borgermøde der blev besluttet på sidste generalforsamling. Stillet af Marianne 
Bunch.  



Enighed om, at det er vigtigt at få gang i arbejdsgrupperne igen. Bestyrelsen har af flere omgange forsøgt at 
datosætte er arrangement. Senest har man valgt ikke at gå videre med et arrangement i februar.  

Bestyrelsen vil indkalde til et arbejdsgruppemøde/workshop i løbet af marts/april, når den nuværende 
coronabølge har lagt sig. Her vil målet være at få et overblik over hvilke udvalg og arbejdsgrupper, der 
fortsat er aktive, og hvor vi mangler nye eller ny energi. Arrangementet vil evt blive afholdt på Bregninge 
Bjergsted skole. 

Samtidigt inviterer bestyrelsen alle til at tage initiativ til løbende aktiviteter, der måtte være energi til – det 
behøver ikke nødvendigvis være bestyrelsen.  

7. Valg i henhold til §6, stk.1  

Bestyrelsesmedlemmer på valg:  

Heidi frier (genopstiller)  

Nana Winther (genopstiller)  

Begge blev genvalgt uden modkandidater. 

8. Valg af antal bestyrelsessuppleanter  

Suppleanter på valg:  

Niels Høgh (genopstiller)  
Anna Andersen (genopstiller)  
Steffen Bock Jess (genopstiller)  

Alle blev genvalgt uden modkandidater. 

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant  

Genvalg af Jens Olesen som revisor og Anton Pedersen som revisorsuppleant 

10. Evt. valg og nedsættelse af udvalg  

Bestyrelsen forslår at der afholdes et separat møde hvor vi finder ud hvilke udvalg der er aktive i Bjergsted 
og om der skal oprettes nye. Dette bliver borgermødet behandlet under punkt 6.B. 
Derudover vil bestyrelsen grene indkaldes alle børn til børnebestyrelses møde d. 6 februar kl. 10.00 krogen 
1B.  Alle børn er velkomne, og man skal ikke vælges. Fokus vil være på, hvad de 25.000 til børneaktiviteter 
skal bruges på. Nanna Winther er bindeled mellem børnebestyrelsen og bestyrelsen 

11. Overrækkelse af den gyldne kringle  

Den gyldne kringle gik i år til Partricia Englys for et mange årigt engagement i Bjergsted og for at sikre 
rammerne for fællesskabet på Smedens Eng. 

Bestyrelsen blev samtidigt bedt om at overvejes og præmien sammen med den gyldne kringle skulle 
genovervejes. I dag spiser man gratis til fællesarrangementer et år. 

12. evt. 
 A. Datoer og navne til det kommende års fællesspisninger og cafeer. På mødet var der mulighed for at 



skrive sig på til caféer og fællesspisninger i 2022. Helle laver en årskalender, når bestyrelsen har alle datoer 
klart. Der er planlagt en fællesspisning 4. feb. Bestyrelsen sender årshjulet ud hurtigst muligt.  

B. De 8000 kr vi fik til at samle byen igen efter corona – bestyrelsen overvejer om de evt kan bruges på et af 
de kommende arrangementer f.eks. mødet om udvalg eller forårsfesten. Pengene skal i hvert fald bruges så 
snart coronabølgen er mindre igen. 

 C. Beslutning om udsendelse af dagsorden til og referat fra bestyrelsesmøder. Dette blev afklaret under 
punkt 6 A 

På mødet:  

 Heidi Frier: Træet til borde og bænke er leveret og dette vil blive sat op i fællesskab så snart 
sygdom tillader dette. 

 Helle Lund: gjorde opmærksom på, at hun på sigt ikke kan have borde og grills stående i sin alde og 
bad bestyrelsen finde en anden løsning. Man er desuden velkommen til at tage fat i Helle eller 
bestyrelsen, hvis man har plads til lidt opbevaring 

 Patricia Englys inviterer til arbejdsdag på Smedens 26. februar kl. 10. Kun for arbejdsduelige voksne 
og store børn pga. sikkerhed 

 Flere er ikke på facebook så vigtigt at alle arrangementer også kommer på mail og i glasskabet 
 Mikael Smith: husk infomøde om Huset Aksman tirsdag d. 25. januar – sidste chance for at påvirke 

inden bygningsarbejdet går i gang. Er sendt på mail og lagt på Facebook 
 Malene Hove-Skovsgaard og Tine Sørensen vil gerne stå for forårsfest. Men de vil gerne have flere 

med – tag fat i Malene eller Tine. 
 Jonathan Krumbæk Buch: Forslag om at styrke information om beboerforeningens aktiviteter til 

nye medlemmer. Som ny kan det være svært at vide, hvad man bare kan komme til.  
o Mogens Jensen og Patricia Englys er velkomstkomité og byder stadig nye medlemmer 

velkommen med en fysisk hilsen og besøg 
o Anne Sørensen vil gerne dele fysiske materialer ud til medlemmer i Bjergsted, når der er 

behov for dette 
o Mogens Jensen forslår at første fællesspisning skal være gratis for nye medlemmer 

 

 


