
Bjødstrup Grundejer- og Beboerforening 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 12. november 2018 

Afholdt på Gl. Hovedvej 2 (Annette) 

 

Til stede var: Annette Juul Steen, Lars Martin Hartman, Jeppe Andrup Pedersen, Ole Jensen 

(suppleant) og Flemming Gerhardt-Pedersen. Fraværende Stine Thit Jensen 

 

1) Annette kunne informere om, at der er 41 betalende – der mangler enkelte, som burde have 

betalt – det følger vi op på.  

2) Kirkestien – vi anser den for død. Bestyrelsen gør derfor ikke mere for nuværende 

3) Hjertestarter – vi fik afslag på vores ansøgning – der var 10xså mange ansøgninger som 

startere – så vi må prøve igen næste gang, 

4) Jeppe giver nøgle til Ole – så vil Ole prøve at få opslagskassen på hjørnet af Gl. Hovedvej 

og Bjødstrupvej i bedre form. 

5) Sportspladsen – Flemming har slået græsset siden Søren Lybye gjorde den færdig. Vi skal 

have fundet en bedre løsning til foråret – vi må finde en i byen, der kan påtage sig hvervet at 

slå græsset regelmæssigt. Tages op på Generalforsamlingen 

6) Julearrangement – søndag den 2. december kl. 13.30 indkaldes byen til busboblen, hvorefter 

vi i samlet flok bevæger os ned mod Annette og Thomas, finder et juletræ, samles i 

”julestuen” der, hvor vi serverer glögg og æbleskiver. Stine køber ind til dette. Tidligere har 

indkøbslisten set således ud: 

       Gløgg (til ca. 25), sodavand og øl, æbleskiver (200), pebernødder, og slikposer (25 stk.) 

7) Flemming lægger noget ud på Facebook hjemmesiden snarest – Annette har opdateret liste 

med mailadresser, som vi også bør sende besked ud på 

8) Nytårshilsen kl. 00.19 den 1. januar 2019. Jeppe vil sørge for at købe 2 flasker – f.eks. Cava, 

og vil så være ved busboblen cirka kl. 00.19 (så folk har lejlighed til i ro og mag at se / høre 

rådhusklokkerne kl. 24.00) og bevæge sig derop. Flemming annoncerer dette i løbet af 

december på samme måde som julearrangementet.  

9) Næste bestyrelsesmøde (forberedelse til Generalforsamling og fastelavns arrangement) er 

mandag den 21. januar 2019 kl. 20.00 hos Annette, Gl. Hovedvej 2  

10) Generalforsamling torsdag den 21. februar 2019 kl. 20.00 – formentlig på Gl. Hovedvej 3 

(Flemming)  


