
Referat af Generalforsamling – Bjødstrup Grundejer- og Beboer Forening 

27. februar 2020 – afholdt på Gl. Hovedvej 3 

a) Valg af dirigent  

    – Harald Pors blev valgt til dirigent 

b) Formandens beretning  

     - Flemming fortalte om de aktiviteter, vi har haft siden sidste generalforsamling. Der har været afholdt   

        fastelavnsfest i 2020 med meget få børn/voksne, så vi overvejer, om det skal fortsætte fremover.  

        Derudover er der afholdt Juletræsarrangement, Skt. Hans Fest og Strandrensning. Derudover har  

        Festudvalget afholdt sommerfest. I sommeren 2019 indkøbte vi nyt festtelt – for penge fra  

        Strandrensningen 

c) Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse  

-      Annette aflagde regnskab for 2019 som blev godkendt 

d) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år  

-       Annette fremlagde budget som blev godkendt.  

e) Valg til Bestyrelsen (Annette og Flemming er på valg – Annette ønsker ikke umiddelbart genvalg – 
Flemming kan modtage genvalg) Bestyrelsen kan foreslå Bertel Stokholm som afløser for Annette. 
Bestyrelsen har muligvis også en anden kandidat  

- Flemming blev genvalgt – og Bertel Stokholm blev valgt ind i stedet for Annette Juul Steen 

f) Valg af 2 revisorer  

-   De nuværende revisorer – Jesper Christensen og Thomas Christensen – blev genvalgt 

g) Valg af suppleanter  

-   Ole Jensen modtog genvalg som bestyrelsessuppleant – Steen Toftager modtog genvalg til revisor  

     suppleant 

h) Sportspladsen – planer for 2020 og evt ”havedag”  

-    Der var enighed om, at boldbanen skal fortsætte – Ole ville gerne hjælpe med at klippe bevoksningen  

     ned, der hænger ind over. Bestyrelsen indkalder til en sådan dag. 

i) Indkomne forslag (skal være Bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Genereralforsamlingen  

    - Der var kommet forslag om hjertestarter – Flemming har igen indsendt en ansøgning til TRYG, men 
Hjerteforeningen er også en mulighed, som vi kan forfølge. Annette (GlH 16) fortalte om dette.  

a) Trailer til festtelt – har nogen en gammel trailer, de ikke bruger længere? Bertel Stokholm har muligvis 
en trailer, der kan bruges?  

b) Sommer arrangement – skal vi mødes til en hyggelig dag i skoven / ved stranden (i stil med 
Strandrensning 2019?)  

- der var enighed om, at dette arrangement var en succes – Bestyrelsen arbejder videre med dette. 

c) Boldbane aften / eftermiddage for byens børn?  

-    Bestyrelsen arbejder med dette 

j) Eventuelt  

-   Der blev drøftet ”farten” gennem Bjødstrup. Der kom flere idéer, og Bestyrelsen vil have øjnene åbne for 
mulighederne 

PDF brochure til ny-ankomne / ejendomsmæglere. Bestyrelsen vil prøve at arbejde på dette.  



Konstituerende bestyrelsesmøde  

9. marts 2020 hos Bertel Stokholm  

 

Flemming blev genvalgt som formand  

 

Lars Martin Hartman blev valgt til kasserer  

 

Omkring arbejdsdag på boldbanen blev vi enige om 18. april 2020 kl. 10-13. (27/3 2020 – Flemming har 
talt med Ole – han vil gerne – men ser helst at det så er fra kl. 12.00 – 15.00. Med Corona hængende over 
hovedet, er det måske tvivlsomt, om vi må samles…..)  

 

Stine undersøger med Syddjurs Kommune, om der bliver Strandrensning i 2020 – igen kan der blive 
forstyrrelser p.gr.a. Corona forsamlingspåbud.  

 

 

 


