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Generalforsamling 5. marts 2018 på Gl. Hovedvej 3, 8410 Rønde 

 

Ole Jensen blev valgt til dirigent 

 

Formanden (Flemming Gerhardt-Pedersen) afgav beretning for 2017. Det største i 2017 var at det 

lykkedes at få etableret Kirkestien mellem Bjødstrup og Forpagtervejen. På grund af vejret har det 

dog ikke været muligt for kommunen at gøre stien færdig. Vi håber, at vejret snart tillader de lidt 

større maskiner at komme til, så stien kan blive gjort klar. Det samme gør sig gældende med 

boldbanen – den ser efterhånden skidt ud – og selv om vi gjorde noget ved den i forsommeren 2017, 

så betød den meget våde sommer og efterår, at vi ikke kunne gøre arbejdet færdig. 

 

Derudover har foreningen afholdt fastelavns arrangement, Juletræsarrangement og Skt. Hans bål. 

Ganske få holdt traditionen Nytårsnat i hævd, og mødtes ved busboblen.  

 

BGOB har ansøgt om at få en hjertestarter til byen, men afgørelse falder først senere på året 

 

Herefter aflagde kassereren Simme Eriksen revideret regnskab til godkendelse. Der har været 

indtægter for i alt DKK 6.805,50 og udgifter DKK 3.567,03 – så et fint overskud på DKK 3.238.47- 

Foreningen har dermed en driftskaital på DKK 14.399,33 og en opsparing på DKK 9.167,14. I 2018 

budgetteres med en indtægt på DKK 5.225 og en udgift på DKK 4.775 – altså et overskud på DKK 

450. Kasseret baserer dette på 45 betalende medlemmer á DKK 100. Regnskab for 2017 og budget 

for 2018 blev godkendt.  

 

Frode stillede forslag om, at der bliver indkøbt et nyt telt, da det eksisterende er ved at være træt. 

Generalforsamlingen vedtog, at der i 2019 i f m sommerfesten indkøbes et nyt telt. Steen Toftager 

undersøger priser til senere.  

 

På valg til bestyrelsen var Simme Eriksen og Flemming Gerhardt-Pedersen. Simme ønskede ikke 

genvalg – i stedet valgtes Annette Juul Steen – Flemming modtog genvalg. Natascha Gyldendahl 

Colombani ønskede om muligt at udtræde af bestyrelsen før tid – i stedet valgtes Stine Thit Jensen, 

der dermed sidder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2019.  

 

Thomas Kjær Christensen og Jesper L. Christensen blev genvalgt til revisorer.  

 

Til bestyrelsessuppleant blev Ole Jensen valgt – og revisorsuppleant Steen Toftager modtog 

genvalg 

 

Der arbejdes intenst på vores nye hjemmeside – www.bjoedstrup.dk. Lennart og Stine fortalte om 

arbejdet, og de ideer der indgår. I f m juletræs arrangementet var er en meget givtig workshop – 

som har hjulpet gruppen meget. En af vore beboere har taget flotte billeder fra Bjødstrup, som 

bliver en del af hjemmesidens indhold. Udover de 2 er Natascha og Rebecca Asha Skjødt med i 

gruppen.  

http://www.bjoedstrup.dk/

