
Bestyrelsesmøde 4. april 2018 

Tilstede var: Annette Juul Steen, Stine Thit Jensen, Lars Martin Hermansen, Jeppe Andrup 

Pedersen og Flemming Gerhardt-Pedersen 

 

1) Velkomst 

2) Konstituering – Flemming genvalgtes til formand. Annette modtog posten som kasserer.  

Annette kontakter Simme, for at få overdraget kassen, og ordne det praktiske med Banken 

3) Flemming orienterede om workshop i DFFO, som vi deltog i. Vi afholdte et indlæg – og har 

modtaget DKK 1.000 herfor. Jens Peter Mølgaard fra Delebil Feldballe holdt også et indlæg 

– de skal til at have delebil nr 3, og overvejer at placere den i Bjødstrup, Kjelstrup eller 

Rostved. Efter lidt snak frem og tilbage, blev Bestyrelsen enige om at gå ind i arbejdet 

omkring at få en delebil til Bjødstrup – om muligt.  

4) Kirkestien og boldbanen blev også berørt – indtil videre har vejret sat en alvorlig stopper for 

færdiggørelse 

5) Annette sender kontingent opkrævning ud, så snart hun har adgang til bank etc. Lars sender 

link til Annette og Stine til vore dokumenter på Google documents. Samtidig sletter Lars 

Natascha og Simme fra adgangen. Annette sætter en deadline, så vi kan få fat i dem, der 

ikke har betalt efter en given frist. 

6) Fremtidige arrangementer: 23. juni 2018 afholder vi Skt Hans. Vi håber på at kunne afholde 

ved Jesper, GL. Hovedvej 1. Folk skal evt inden levere haveaffald til bålet. Søndag den 26. 

august vil vi lave en Kirkesti vandring. Start kl 13.30 – slut afhænger meget af vejret.  

7) Stine fortalte, at Rebecca og Natascha har lavet lidt på hjemmesiden på det seneste – men 

skal nu have Lennart ind over – der er ikke sat en endelig deadline for launch – men der 

satses på inden 1. juni 2018.  

8) Næste møde: onsdag 15. august 2018 kl. 20.00. Gl. Hovedvej 7 (Hos Lars)  


