
Referat generalforsamling Bjergsted Beboerforening

21. januar 2023

Dagsorden  

l. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens/formandens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg i henhold til $6 stk.1 (valg af bestyrelse)
8. Valg af et antal bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant.
10. Referat fra aktuelle arbejdsgrupper.
11. Evt. valg/nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper.
12. Overrækkelse af den gyldne kringle.
13. Evt.

add 1
Dirigent: Niels Høegh
Referent: Heidi Frier

add 2
Stemmetællere
Per Worm

add 3
Mogens Volden kommer med den årlige beretning

Sidste generalforsamling holdt vi på Engen da der var Coronanedlukning, vi kæmper lidt stadig 
med at lande på benene. Vi har halet ind på de ting der er sat igang. Formanden opfordrer til at vi 
glemmer den dårlige samvittighed, og lader tingene ske i den rækkefølge de kommer i.

Trods det, har det været et aktivt år:
Vi har holdt forårsmarked med en berømt gøgler. 
Vi indviede vores fantastiske Pizzaovn, der blev bygget færdig at Luis og Jens.
Vi holdt Borgermøde med omkring 80 deltagere, der var en god snak.
Der var skt. Hans aften.
Vi var værter for Landdistriktspuljen, der blev vidst rundt i området. 
Vi var værter for medarbejder i kommunen i forbindelse med Få det fixet puljens projekter.
Vi har holdt sommerfest, med en forrygende deltagelse og musikprogram: Mellemblond, Bjergsted 
Variete, Orgelheimers, Tobias Trier.
Vi har haft juletræstænding.
Og Solhvervsfest.
Vi har holdt cafe og fællesspisning, noget er dog blevet aflyst.
Så var der projektet omkring Askman. Tiden var ikke inde til at vi gik igang med at bygge, så det 
blev sat på pause. 
Vi har fået bygget borde og bænke i bakker og på engen.
Vi har fået lavet en trafikplakat, der mangler at blive sat op endnu, men den er klar. 
Så er der etableret en børnebestyrelse, de lejede bla. slushice og en popcorn-maskine til 
sommerfesten, og er nu igang med rollespil.
Så er der en aktiv motorvejsgruppe der arbejder stødt. 
Malou fra bestyrelsen er valgt ind som repræsentant i Landdistrikt Nord.



Og en naturklub der kører stille og roligt.
Og meget høj grad af aktivitet med musik og kunst i  musikhuset.
Der bliver født børn i byen. 
Kalundborg ser på Bjergsted som en model for at vende udviklingen og trække borgere til 
kommunen.

Så vi kan godt se frem til et år med mange gode fællesskabsfremmende aktiviteter.

add 4
Forelæggelse af regnskab v. Niels Høegh
Regnskabet gennemgås.
Regnskabet er godkendt af revisor.

add 5 
Kontingentet fastholdes på 200 pr voksen i husstanden, minus hjemmeboende børn uanset alder.

add 6. 
Indkomne forslag.
Der var ingen.

add 7. 
Valg i henhold til $6 stk.1 (valg af bestyrelse)

Vi skal vælge 3 for 2 år
et for 1 år (for nanna)
2-4 suppleanter for et år.

Mogens Volden på valg
Mortens Seifert på valg
Heidi Frier
Malou Løvengren på valg
Nanna Winther - vil gerne stoppe efter 1 år
Steffen (suppleant) - stiller ikke op igen
Niels Høegh suppleant.
Anna Andersen suppleant.

Nye der stiller op:
 
Nicoline Bunch  
Jan Tronhjem
Per Worm 
 
Bestyrelsen blev valgt og konstituerer sig til førstkommende møde.

add 8
Valg af et antal bestyrelsessuppleanter.

add 9
Valg af revisor(er) og revisorsuppleant. 
Jens Olesen vælges som revisor 
Anton som revisorsuppleant

add. 10 og 11
Referat fra aktuelle arbejdsgrupper. og 
Evt. valg/nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper.



 
Trafikgruppen: 
Gruppen er aktive og er gået i kampagne-mode. Der er kommet mange aktive til i den sidste tid. 
Målet er at få åbnet transportforliget igen og få flyttet motorvejen så den kommer til at stå på søjler. 
Der er dialog med kommunen og gruppen håber på at få en bedre løsning ift. larm og trafik 
igennem bjergsted. Der er lavet en gruppe på facebook, Red Bjergsted, hvor vi kan dele 
informationer og aktiverer budskabet på sociale medier.

Sheltere i børnehaven
Tore er i bestyrelsen i Børnehaven og har overtaget et projekt om bygning af 4 store shelters i 
børnehaven. De er tiltænkt brug for både børnehave og Bjergsted. De står færdig om en måneds 
tid. De bliver opført af Thorleif og Tore med hjælp af andre fra byen/børnehaven og praktikanter fra 
Jyderup skole.  
Pengene kommer fra bla. Åmosefonden, så der kommer et bookningssystem.

Kalendergruppe - og Fællesspisning og cafe
Helle er enmandsgruppe. Hun vil gerne fortsætte, og ser arbejdet som at samle kalenderen, og 
ikke aktivere feks. cafeaften eller fællesspisning. Der vil blive sendt opslag ud om at man kan 
melde sig til cafeaftener/fællesspisning over året med de datoer der ikke bliver booket ved 
Generaltforsamlingen. 
Hvis der er nogen der ønsker at afholde fællesspisning i musikhuset skal det aftales i god til med 
Ulla og Jan, og afstemmes med hvor meget bestyrelsen bruger huset.
Det pointeres at HVIS man aflyser sin cafeaften eller fællesspisning at man giver stafetten videre 
så vi ikke får for mange huller i kalenderen som der sket det her efterår hvor 3 arrangementer er 
aflyst.

Forårsmarkedet
Malene tror godt Tine vil være med til at planlægge. Men de vil meget gerne have flere med.  
Folk er gode til at hjælpe. Det er ikke de store planlægningsmøder.

Sommerfest
Der er også en sommerfestgruppe. Den bliver indkaldt på et tidspunkt før sommer og alle er 
velkomne, man kan evt. kontakte Mogens Volden eller Ove før hvis man har lyst til at være med, 
har ideer. også til musik. Per står for fredagens musik og Peer og Mogens for lørdagens. Så hvis 
man har ideer eller indspark til musik så kan man kontakte Per, Mogens eller Peer i løbet af året. 
Større band bookes typisk i starten af året.

Klippegruppe
Ift. fredning: Kalundborg har en del af arbejdet omkring fredning. 
Kirkestien kan vi få kommunen til at tage en gang om året, de skal rykkes. Men det er godt hvis vi 
selv kommer omkring det et par gange om året.
Jonathan vil gerne indkalde til klipning 2-3 gange om året.

Askman gruppen ligger i dvale.

Bogskab: Anne vil snakke sammen med Anton om Bogskab.

add 12.
Overrækkelse af den gyldne kringle.

Per Worm fik årets kringle, for hans aktive indsats for styrkelse af kultur og fællesskab i byen:)



add 13. 
Evt.

Børnehave  
Vi må gerne være dernede efter lukketid og i weekenderne, bare vi rydder op efter os selv. 
Reglerne har tidligere været at man ikke må bruge det udover arbejdstid, bla. af hensyn til naboer. 
Men det er lavet om.

Fælles arrangementer 
Kan planlægning af cafe, fællesspisning blive mere smidigt - interaktivt. Foreløbigt er det ikke et 
problem at sætte hyggelige arrangementer igang ved at slå det op på facebook og med sms/mail 
kæde. Men det kan være noget med at få aktiveret de nye i Bjergsted, HOW to do. 
Forslag om at kalendermødet holdes seperat. Der er ikke regler for hvordan et fællesarrangement 
afholdes.

Musikhuset 
Der har været 6 aftener med musik - og det har generelt været godt besøgt. Der kommer mange 
udefra byen. Der kommer ikke så mange fra Bjergsted. Måske skal vi lave noget mere for børn, 
eller dans, eller fællessang, eller jam så vi kan være sammen. Kan vi gøre mere for at skabe de 
fælles rum om vinteren, bruge musikhuset, fredagscafe, jam, leg, dans?  
Gerne noget der også er lidt tidligere på dagen, for dem der har børn. Det kunne være fredagsbar 
kl 16. eller søndagsmatine. Børnearrangementer. Allstars. Børneband.
Kan foreningen bag musikhuset slå sig sammen med BBF, det vil hjælpe ift. ansøgninger til 
arrangementer.
Praktisk: Der kan godt stå et par borde i musikhuset fast så det er nemmere at lave arrangementer.

Forretningsorden 
Mogens har lavet forslag til forretningsorden som godkendes af den nye bestyrelse, og lægges på 
hjemmesiden.

Vh Heidi Frier 
BBF
Referent
 


