
Referat  generalforsamling 2022 BGOB 

Den er lovlig indkaldt

Valg af dirigent er Ole. 

Formandens beretning:


Dette er jo så den første Generalforsamling siden den sidste den 29. februar 2020. 
Vi måtte jo aflyse i 2021 p.gr.a. forsamlingsforbuddet. Vi har dog ikke ligget helt 
stille – vi har afholdt cirka 3 bestyrelsesmøder årligt.

 

Vi har haft kontakt med Syddjurs Kommune i f m vejbump. Vi kom med nogle 
forslag til placering – bl.a. også ud af Bjødstrupvej, som dog endnu ikke er 
vedtaget. Vi kom også med et forslag til, at gennemgående trafik over 3,5 tons 
skulle ”ensrettes”, således at kørsel fra Grenåvej til Egens foregår af 
Forpagtervejen og fra Egens til Grenåvej ad Bjødstrupvej. Dette forslag skal vi nok 
”minde” kommunen om.

 

Derudover har vi i 2020 afholdt Strandrensning – men p.gr.a. Corona har vi endnu 
ikke brugt pengene.

 

Af aktiviteter er der i 2021 afholdt sommerfest med stor succes, der er lavet 
fastelavnsfest (dog ikke i 2021), vi har haft juletræ i byen, 2021/2022 årsskiftet blev 
fejret med ca 20 deltagere ved busboblen og boldbanen fik en oprydning i 2021, 
og vi skal nok også følge op i 2022. Siden sidst er Stine udtrådt af bestyrelsen, og 
Ole er derfor som substitut indkaldt.

 

Vi overvejer at lave en brochure eller lignende til nye tilflyttere – ligesom vi er i gang 
med at lave en opdateret medlemsliste, så vi kan kommunikere via email. Dette 
arbejde pågår.

 


Der er spørgsmål til der er indbetalt kontingent selv om der ikke blev opkrævet 
kontingent. Det skyldes formodentlig at folk har lagt det ind i betalingsservice. Vi 
ved hvem det er, og vi synes de skal kompenseres næste opkrævning. 


Distriksrådet uddeler pengepuljer som man mener vi burde søge. 


Der diskuteres en kontingentstigning. Frode forslår det stiger til 150kr pr husstand. 

Lone foreslår der oprettes en MobilePay. 

Der er overvældende flertal for et kontingent på 150kr årligt pr husstand. Der blev 
foretaget en afstemning herom. 


Regnskab blev fremlagt men kunne ikke godkendes da kasserer ikke havde fået 
det revideret ved revisor. 




Valg til bestyrelsen:

Bertel og Flemming blev genvalgt for 2 år. 

Følgende stillede op: Ditte fra landskab, Kresten fra gl.Hovedvej 7, Lars fra Gl. 
Hovedvej 9 og Maj fra Gl hovedvej 2. 

Kampvalg. Der tælles op i kaffepausen. 

16 stemmer Maj 

17 Kresten

Ditte og Lars 19

Tæt løb: Så Ditte, Lars og Kresten er valgt. Maj er suppleant. 


Valg af Revisor: Genvalg af Thomas og 

Revisorsupleant er Steen


Punktet Evt: 

Angående Sneglen. Skulptur af Karen Liengaard. Der kommer et lille skilt og en 
bænk om træet. 


Det pålægges bestyrelsen at påse at græsset bliver slået der. Tom har gjort det ind 
til nu. Og det stopper, han synes andre bør tage over nu. 


Kresten foreslår at der kommer sommerfest. Hvert år istedet for hvert andet. 


Frode foreslår at der kommer noget fællesspisning på en eller anden lokalitet. 

Der diskuteres forskellige muligheder. Kandegaard har lokaler. 


Der er en fodboldklub i Bjødstrup. Der mangles spillere. Også kvindelige spillere. 
Der er en del rejseaktiviteter bl.a.  fodboldture til England. 


Forslag til bestyrelsen er at oprette en sundhedsstation. Evt. med en hjertestarter. 
Her kunne man ansøge Distriksrådet……


Der er forslag om at få bussen til Ebeltoft til at køre igennem byen. 


Trafikken på Bjødstupvej er kraftig. Der er meget tung trafik. Vejen er ikke bygget til 
det. De kører igennem Bjødstrup allesammen. Man mener at det ikke er 
hensigtsmæssigt at vejen nærmest er det eneste forbindelsesled for tung trafik 
mellem Djursland og Grenå. 


De ny vejbump har begrænset virkning. Specielt i forhold til busserne. De kører 
stadig stærk gennem byen. For at virke bør de ikke være delte men dække hele 
kørebanen. 



