
Referat af BGOB bestyrelsesmøde 15. september 2014.  
Til stede: Flemming, Frode, Simme, Annette, Pia 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Referat godkendt elektronisk - eventuelle kommentarer 
3. Meddelelser - herunder Evas forslag om  
3.a. Kontingent 
4. Evaluering af Sankt. Hansarrangement og sommerudflugt (10 min) 
5. Planlægning af julearrangement (10 min) jvf vedhæftning 
6. Status på cykelsti og trafikmåling (Annette) (5 min) 
7. Overdragelse af formandspost 
8. BBK sport og hygge (5 min) 
9. Gåklub (3 min) 
10. Planlægning af nyhedsbrev (15 min) 
11. Næste møder: januar (evaluering af julearrangement, planlægning af fastelavn, generalforsamling og af 
nyhedsbrev med årsregnskab og budget), marts (Evaluering af fastelavn og generalforsamling, finde 
sommerfestudvalg og planlægge nyhedsbrev)- tag gerne kalendre med. (10 min) 
13. Eventuelt 

 

1. Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 3.a. 

2. Referat godkendt. 

3. Spørgsmål om beplantning Gl. hovedvej, græsslåning, fællesareal jf. fælles mail udsendt tidligere af 
Eva. Eva har været rundt i byen med Bo Worsøe og Peter Kromann-Andersen fra kommunen for at 
se på områderne. Kommunen var ikke interesseret i at engagere sig i disse steder, når 
ejerforholdene er, som de er, dvs. BGoB har ikke et kommunalt ejet område, der er anvendeligt. Der 
findes kun små, ikke særligt anvendelige områder. Græsslåning på boldbanen og fællesarealet har 
hidtil været varetaget af Jens, men han vil sandsynligvis heller ikke blive ved. Hvis kommunen kan 
afse en mand til at slå græs på de beplantede områder vil vi sige ja tak. BGoB bakker op om Evas 
orientering og takker for hendes energi – og det er flot hvis hun fortsat vil orientere og repræsentere 
Bjødstrups interesser. 

4. Billedlegitimation og sygesikringsbevis sendes digitalt til Simme snarest, så kontoen kan overdrages 
endeligt. Simme går i banken. Simme opdaterer liste over, hvem der har indbetalt og hvem der mangler 
og rundsender og de enkelte kontingentansvarlige går rundt og opkræver de manglende. 

5. Sankt Hans. Fint fremmøde og hyggeligt bål hos Frode. Sommerudflugt. Hyggeligt men ringe 
fremmøde. Hvis der skal holdes sommerudflugt igen om to år, skal man måske vælge et andet sted 
eller/og have andre involveret i at planlægge. 

6. Julearrangement. 1. søndag i Advent, 30. nov. kl. 13. Alle mødes ved Kladderhøjvej/Bjødstrupvej og 
går i samlet flok ned til Annette og Thomas, hvor arrangementet delvist afholdes i år. 

Opgaverne fordeles således: 
-Bestilling af traktor: Frode kontakter Sten og aftaler 
-Arrangementet afholdes hos Thomas og Annette, Kladderhøjvej, (efter aftale) og vi afslutter med at 
sætte juletræ op ved busboblen 
-Simme køber glögg og æbleskiver  
-Godteposer, 40 stk., Pia 
-Plakat, skilteskab, Pia 
-Julesange – Pia kopierer 
-Simme er julemand  
-Simme spørger Lars om lån af kogeplader, Simme varmer ekstra æbleskiver, som hentes 
-Frode medbringer stor gryde 
-Lyskæde – Frode kontakter Per vedr. juletræskæde og kontakter Jens Christian vedr. strøm 



 7. Status på cykelsti og trafikmåling. 

Intet nyt. Peter Sandell siger han har bestilt trafikmåling. Der har i mellemtiden fundet en voldsom episode 
sted på Gl. Hovedvej med en bil i ekstrem høj fart gennem byen, som var meget tæt på at påkøre en dreng. 
Annette rykker for trafikmåling igen. 

 8. Overdragelse af formandspost 
Annette overdrog formandsposten til Flemming, som pr. dags dato er formand. Tak til Annette for stor og 
engageret indsats. Annette foreslår en ændring til vedtægterne til næste generalforsamling, at 
vedtægterne ændres så formanden vælges ind af to år ad gangen. Bl.a. for at sende et signal om at det 
er en begrænset periode.  

9. BBK sport og hygge 
Der er gang i BBK med 14-15 medlemmer og de stiller hold til old boys turnering – 10 kampe i efteråret. 

 
10. Gåklub 
Intet nyt fra gåklubben. 

 
11. Planlægning af nyhedsbrev 
Punkter ovennævnte i indbydelse til julearrangement 
Tekster og billeder (udflugt) sendes til Annette. Pia skriver og sender billeder. 

 
12. Næste møder: Onsdag 7. januar kl. 19.30 hos Annette. 

 
13. Eventuelt. Ikke noget. 

 

 

For referat, 

Pia Bittner, 6. oktober 2014. 

 
 
 

 

 


