
BGOB bestyrelsesmøde mandag den 6. november. 

Tilstede: Flemming, Jeppe, Lars, Stine og Simme. 

 

Siden sidst: 

- Sommerfesten gav overskud på 1.818,- kroner 

- Kontingent: Der er nu 33 betalende. Målet er mindst 40 medlemmer, så Simme sender beboerlisten 

rundt og vi prøver at banke lidt på.  

- Gammel Hovedvej 10 er handlet. Og nummer 11 er til salg.  

- Boldbanen: Den er slået 3 gange hen over sommeren af Søren Lyby. Han giver den en tur mere 

inden vinteren. Græsset skal slås til næste år. Men hele året.  

- Hjertestarteren: Der er sendt en ansøgning. Hvis vi får en skal den hænge v Bjødstrup Auto.  

- Skilteskabet: Der er kun én nøgle tilbage. Den har Jeppe. Jeppe prøver at få lavet et par kopier.  

- Hjemmesiden: Rebekka, Lennart og Flemming fik lavet en oversigt over hvordan den skal se ud. 

Derefter har Rebekka, Natascha og Stine overtaget arbejdet med at lægge ting ind og måske også 

ændre hele sidens udseende. ”Redaktionsgruppens” oplæg er, at det bliver et indslag i 

julearrangementet. Hvor folk kan melde ind hvad de syntes en Bjødstrup-hjemmeside skal 

indeholde. Bestyrelsen bifalder forslaget.  

- Redaktionsgruppen har købt navnet www.Bjødstrup.dk  (virker snart) 

Punkter: 

1) Julearrangement den 3. december klokken 13.00. Vi går fra busboblen til Kladderhøjvej. Der fældes 

et træ og julemanden kommer. Flemming spørger Søren Lyby om han vil stille med en traktor og 

vogn. Lars er julemand? Simme køber øl og sodavand (øl fra Lars). Simme skaffer også krus, 

tallerkner og servietter. Jeppe køber ind til slikposerne, gløgg og æbleskiver mm. Stine, Rebekka og 

Natascha laver et opslag og lægger det på hjemmesiden. Flemming & Jeppe spørger Thomas om 

varme i gildesalen. Hvem har lyskæden? Frode? 

2) Fastelavnsfest afholdes søndag den 11. februar. Vi ved godt det er lige der hvor uge 7 starter, men 

det er den bedste weekend. Det bliver fra 14 til 16. Jeppe og Flemming spørger om vi må være på 

Kladderhøjvej igen. Vi sætter fokus på udklædning af både børn og voksne.  

3) Generalforsamling 2018 afholdes mandag den 5. marts klokken 20.00 på Gammel Hovedvej 3. Vi 

overvejer et indlæg om tyverisikring og nabohjælp. Eller noget om haver. 

4) Næste bestyrelsesmøde: 15. januar 2018 hos Lars på Gammel Hovedvej 7. Klokken 20 til 22. 

 

Referent Simme 

 

http://www.bjødstrup.dk/

