
Referat  Bgob-bestyrelsesmøde d. 16.11.15 

Til stede var: Flemming Gerhardt-Pedersen (formand), Simme Eriksen (kasserer), Jeppe Andrup 

Pedersen, Anna Hjortshøj og Frode Bisgaard Amstrup  

1. Siden sidst 

- Jeppe, Flemming og Frode har ryddet op i Børges lade. Det betyder, at de eneste møbler vi har 

tilbage, er dem som står hos Annette og Thomas på Kladderhøjvej. Teltene står hos Lennart og 

Annette. Flagene står hos Jesper. 

- Henvendelse fra Mette Keller, om vi vil have et indlæg i grønærten. Det vil ikke i denne omgang. 

- Vi har holdt sommerfest. Der var ca. 60 deltagere. 

 

2. Kassereren 

- Regnskab fra sommerfest viser ca. 1000 kr. i underskud. 

- Der er kun 35 som har betalt kontingent som indskud på kontoen, Vi skal ud og samle ind, så vi 

får de sidste med. Vi skal være færdige inden 1/12. Hvis medlemmerne ikke kan betale kontant 

kan de indbetale på: Reg. Nr. 9354 Konto: 0001150632. 100 kr. pr. husstand.  

 

3. Evaluering af sommerfest 

- Sommerfesten forløb rigtig godt. Tak for grisen til Søren og Gudrun, og tak for lån af lokaler til 

Lene og Steen. Og en stor tak til det dygtige festudvalg. 

- Der kunne sagtens have været 30-40 deltagere mere. 

 

4. Jule-arrangement 

- Arrangementet holdes hos Thomas og Annette igen.  

- Julemanden kommer. 

- Vi mødes kl. 13.30 ved busboblen og går/kører ud på Kladderhøjvej. 

- Frode spørger Steen om traktor og vogn. 

- Frode kigger efter lyskæde. 

- Anne handler ind. Gløgg (til ca. 25), æbleskiver (200), pebernødder, og slikposer (25 stk.) 

- Jeppe laver plakat til opslagstavlen. 

- Flemming sender mail. 

 

5. Fastelavn (dato) 



- Afholdes d. 7/2 2016 kl. 13.30. 

- Flemming spørger Thomas og Anette igen. 

 

6. Arealer og kirkesti 

- Vi har et problem med at få holdt fodboldbanen og fællesarealet. 

- Flemming hører hos kommunen, om der kan gøres noget for at gøre den gamle kirkesti mere 

farbar. 

 

7. Evt. 

 

- Næste møde mandag. d. 11/1 2016 kl 20.00. Hvor vi skal planlægge generalforsamling og 

Fastelavn. Mødet holdes hos Anne 

- Generalforsamling afholdes onsdag d 9/3 2016 i Flemmings mødelokale kl. 19.30. 

- Vedligehold af græsarealer skal være et punkt på generalforsamlingen. 

 

Ref. Frode 


