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DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER ER DEN 10. Aug. 2009
Formand:Mikael Jacobsen, Barrit Langgade 30
Næstformand:Niels Tønning, Barrit Langgade 54
Sekretær: Laila Winther, Dynnesvej 13
Kasserer: Sonja Nielsen, Toften 15, Juelsminde
Best.medl.:Pia Schmidt, Barrit Langgade 100

tlf. 75 69 16 09
tlf. 75 69 16 61
tlf. 75 69 15 07
tlf. 75 69 14 18
tlf. 75 69 17 00

***************************************************************
BARRIT-VRIGSTED NYT udkommer 8 gange årligt i månederne, juni,
august, oktober, november, december, februar, marts og april. Bladet
udkommer i et oplag på ca. 1000 eksemplarer, som omdeles til alle husstande i
Barrit og Vrigsted sogne.

Deadline for de næste numre:
10.08.2009
21.09.2009
26.10.2009
23.11.2009

Bladet udkomme r:
Uge 34/35
Uge 41
Uge 46
Uge 50

***************************************************************

Bidrag til bladet kan indbetales til Sydbank
Reg.nr.: 7160 – Konto nr.: 0360110
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Side 3 ……………………………….. ved Mikael Jacobsen.
Først et meget STORT tak.
Barrit Gadelysforening besluttede i foråret at donere 16.013 kr. til Barrit Vrigsted
NYT.
Beløbet var tænkt som hjælp til indkøb af udstyr for at lette redaktionens arbejde. Vi
er MEGET glade for den store gave. Pengene skal nok blive godt brugt. Beløbet
stammer fra tilbagebetalt moms og har intet med de penge at gøre, som Gadelys
modtager fra Hedensted Kommune.
Penge…
Godt nok modtog bladet en stor gave, men,men ,men …
Andetsteds i bladet kan du læse et referat fra vores repræsentantskabsmøde. Vores
økonomi er desværre ikke så god.
Du vil også kunne læse at bestyrelsen barsler med en ”redningsplan”, - i forhold til
den betaling som foreningerne bidrager med.
På side 2 kan du se vores kontonr. hvis du som privatperson vil give et bidrag.
For at gøre opmærksom på os selv vil bladet have en stand til byfesten – og
forhåbentlig her samle lidt penge ind.
Kirkeskoven…
Efter en flot indvielse med en masse gæster ”kører” projektet nu. Der kommer en
masse børn fra skole og børnehave – der er blevet afholdt børnefødselsdage og
Jagtforeningen holdt deres årlige bukkearrangement i de smukke omgivelser. Mange
benytter stedet til en travetur og en kop kaffe omkring bålpladsen.
Også unge mennesker benytter stedet i weekenden – så det er dejligt at opleve at så
mange forskellige grupper har glæde af stedet.
Der er nedsat et laug der skal tage sig af stedet, - så vi er sikre på at tingene
vedligeholdes. Lauget vil ligeledes formulere et sæt ”ordensregler” som alle må
hjælpe til med holdes.
Der har været et par uheldige episoder; men forhåbentlig er det bare begyndervanskeligheder. Men derfor er det aldrig en skade at tale med sine børn/ unge
mennesker om hvordan man gebærder sig.
På Barrits hjemmeside kan du logge på og reservere stedet hvis du ønsker at afholde
et arrangement.
Den levende landsby.
Det var under dette motto at landsbyudviklingsprojektet i Barrit blev markedsført.
Det sidste møde er blevet afholdt og nu skal ærmerne smøges op. På sidste møde
blev der valgt et nyt lokalråd som vil videreføre det flotte arbejde.
I skrivende stund afholder det nye lokalråd sit første møde, - så vi skal med garanti
nok komme til at høre mere fra den kant.
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Kære Barrit,

et brev er ofte skrevet om fortiden, et sæt refleksioner over tanker, om noget
der var; hvis det handler om fremtiden, er det forventninger – mit brev handler
om tilstedeværelse!
Fredag den 3. april kl. 15 startede jeg min påskeferie. Jeg tog ned i byens
dejlige naturskov, og gik en tur. Solen skinnede ned gennem de nøgne træer,
der endnu kun havde knopper – lige parate til at blive til lysegrønne blade.
Anemonerne var begyndt at springe ud, og enkelte steder var der pletter uden
træer, her strakte kodriverne sig efter solens stråler. Skovstien knasede under
mine fødder. Jeg kom til et sted med en stor pyt, en pyt der nok aldrig helt
tørrer ud. Dér, et plop, og endnu et – det var frøer der sprang i pytten. Hvor var
det fascinerende. En stor nærværende glæde fyldte mig, en fantastisk oplevelse
af at være i nu’et. Sådan en tur sætter mange ting på plads, indeni. Næsten
tilbage ved udgangspunktet sætter jeg mig på en stub og drikker en kop kaffe.
Der er helt stille. Overfor er en brændestabel. Pludselig springer et dyr rundt
derinde! Hovedet dukker op her og der. Der var den igen, den følelse af glæde
og tilstedeværelse.
Jeg glæder mig til at komme hjem igen, starte ferien sammen med min dejlige
familie. Fortælle om skoven. Vi skal ingenting. Tiden skal stå stille, og kun
opleves gennem de små mirakler i haven. En blomst der folder sig ud, en
mariehøne der tilbagelægger 8½ m på x antal minutter…. Hjemme igen, mand,
søn og genbo har angrebet mit to år gamle projekt, min helt egen oase i haven,
med spader og skovle samt en trailer indenfor rækkevidde (traileren må være
det synlige bevis på integration) – større kan det ikke blive, i år sker det; jeg
kommer til at sidde på den nedgravede terrasse under den blå parasol, mens
sommerregn falder blidt.
Nogen er måske stået af allerede, men de der har fulgt med her til, er nok
begyndt at kaste blikket mod underskriften samtidig med tanken om ”at nu
rabler det da vist” begynder at melde sig! Håber I gi’r det en chance, jeg har
mere på hjertet.
Under min vandring i skoven dukker glæden op på mange måder, som ovenfor,
men også et flash back til denne formiddag. Kl. 11.00 tog jeg mod en
indbydelse fra Barrit Skole om, at besøge elevernes erhversmesse. Jeg mødte
livvagter, bagere der gav smagsprøver, en IT-supporter, modeller, frisører, en
art director og mange, mange flere. Naturligvis var jeg særlig optaget af min
helt egen guldklump, der forsøgte at spinde ”guld” som bankrådgiver - !! og
hvad skete der så lige der? En bankrøver med en attrap-pistol (sikkert lavet i
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sløjd efter diagrammer i 3D) røvede banken lige for næsen af mig, livvagterne
blev tilkaldt; en skole med plads til humor, må være et dejligt sted at lære og
være. Der var en herlig stemning på skolen, eleverne fortalte stolt om deres
erhverv. Ind imellem elever og forældre, gik lærerne engagerede rundt, de
stillede gode spørgsmål til eleverne, og dokumenterede deres arbejde. Mellem
alle de forskellige erhverv så jeg ”alle de gamle børn” fra børnehaven, tænkte
på alle de små personligheder, der med forskellige forudsætninger startede i
skolen som 6-årige, og alle har de klaret sig godt. Jeg fornemmede et dejligt
kammeratskab, hvor alle kender hinanden på en helt særlig måde, en måde man
kun lærer hinanden at kende på, i trygge rammer, i lokalsamfundet. Jeg får lyst
til at sige tak til Palle og hans dygtige personale – og det gør jeg så.
Venlig hilsen
Helle Eglin
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Information fra Lokalrådet
Lokalrådet havde d. 25. maj sit første møde efter nyvalg.
Det nye Lokalråd har konstitueret sig med
Michael Laursen som formand,
Jan Hansen som kasserer
Sanne Østergaard som sekretær
Jens Erik Iversen,
Kenny Poulsen
Vi vil fremover lægge referater fra møder på Barrit.dk samt vores
kontaktinfo og løbende orientere i BVNyt om vores arbejde.
Vores første opgaver vil være at sætte gang i vores udviklingsplan sammen
med institutionerne og Hedensted Kommune, en anden vigtig opgave den
næste tid vil være at læse forslag til ny kommuneplan grundigt og se på
konsekvenserne for vores område.
Michael Laursen
________________________________________________________________________________

Sæt kryds i kalenderen
I dagene 27-29 august holdes der Byfest i Barrit, så sæt allerede nu kryds i
kalenderen. For sammen kan vi skabe en god fest ☺
____________________________________________________________

Målaktievinder 2008
1 præmie 3000 kr Jeanette Kristiansen. 2 præmie 2000 kr Flemming
Møller Pedersen.
Hilsen Palle Friis, BGIF
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Grundlovsegen

Grundlovsegen (grundloven 1915) foran børnehaven, 2009.
Der står et meget flot egetræ på en lille græstrekant ved børnehaven, på den
side der vender ud mod Barrit Langgade. Man kan synes, at det står i vejen, for
det er stort, det kaster skygge ind i børnehaven, børnehavens legeområde kunne
udvides, hvis man inddrog pladsen omkring egetræet og som en Barrit-borger
sagde: ”Der er meget godt brænde i træet”.
Men hvor gammelt er træet, og er der nogen særlig grund til at det står, hvor
det står? Ja, det er der faktisk.
Træet blev plantet i gården til Afholdshotellet eller Afholdshjemmet, som var
Barrits forsamlingshus indtil Sognegården blev bygget i 1956. Afholdshjemmet
var en statelig bygning i to etager, der imidlertid var placeret så
uhensigtsmæssigt tæt på Barrit Langgade, at Ravnsborgs bus ikke kunne
passere det skarpe hjørne uden at bakke.
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Brøndgravning hos snedker Christoffersen overfor Barrit Afholdshjem, 1910.
Fra venstre brøndgraver Jens Reedtz, hans søn Rasmus Reedtz og arbejdsmand
Søren Tuesen, alle fra Løgballe. Der ser ikke ud til at være noget egetræ i
gården til venstre for afholdshjemmet.
Man planlagde og gennemførte en helhedsløsning, da man byggede ny
sognegård og skole. Der var tænkt på både trafikale problemer, skolernes
pladsmæssige problemer, foreningernes behov for et sted til aktiviteter og
arrangementer, sognerådets møder og meget andet, da det store byggeri blev
sat i gang. Men træet på Afholdshjemmets gårdsplads fik lov til at blive
stående, da man sanerede området omkring det gamle forsamlingshuset!
Hvorfor nu det?
Træet blev sandsynligvis plantet i tidsrummet 1915-1920. Hensigten var, at det
skulle stå som monument over kvindernes valgret, der blev vedtaget ved en
folkeafstemning 1915. Så det træ turde ingen røre ved.
Ved grundloven af 1849 blev Danmark et demokrati. Det er stadig den
grundlov vi fejrer på Grundlovsdagen d. 5. juni. Men store grupper af
Danmarks befolkning havde ikke stemmeret efter den første grundlov.
Undtagelserne blev kaldt de 5 F'er: Fruentimmere, folkehold, forbrydere,
fjolser og fattige. Men fra 1880’erne begyndte kampen for kvindernes valgret,
og i 1915 blev den indført efter en folkeafstemning, hvor der blev vedtaget en
grundlovsændring, der gav kvinderne mulighed for at stemme og blive valgt til
folketinget.
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Kvinderne havde allerede i 1908 fået valgret til sognerådene, og ved
sognerådsvalgene i 1909 blev 127 kvinder valgt ind. I lokalarkivet har vi endnu
ikke fundet oplysninger om, hvornår den første kvinde blev valgt ind i
sognerådet i Barrit-Vrigsted Kommune. Der er måske nogen, der kan huske
det? Hvis de nåede at blive repræsenteret i sognerådet før sammenlægningen til
Juelsminde Kommune i 1970?
Hvorfra ved vi noget om Grundlovsegen?

Barrit Afholdshjem med Grundlovsegen (til venstre i billedet) i snevejr, 1940.
I lokalarkivet er vi i besiddelse af brevveksling mellem Barrit Borgerforening
og Juelsminde Kommunes byråd om udformning af den nuværende plads
omkring Grundlovsegen fra 1974. Vi kan se, at der på det tidspunkt foregik et
opklaringsarbejde, om hvorfor træet stod hvor det stod. I de første breve - det
første dateret 9. nov. 1974 - blev den kaldt ”Genforeningsegen”; men der var
åbenbart nogle Barrit-borgere med god hukommelse, der protesterede over
denne betegnelse, og i efterfølgende breve blev den så kaldt ”Grundlovsegen”.
Senere er betegnelsen ”Kvindeegen” tilsyneladende også blevet benyttet.
Når vi tror, at træet er blevet plantet omkring 1920 skyldes det dels denne
navneforvirring, og dels billeder af Afholdshjemmet med og uden
Grundlovseg. Angivelsen er en cirka-angivelse, der kun kan fastslås endeligt
ved at tage en prøve af træet og tælle årringe eller finde den protokol fra den
forening eller det råd, der besluttede, at der skulle plantes et træ.
På et tidspunkt – hvad med 2015? – må vi have en markering af træets historie,
så man ved, hvad det er man står og kigger på, når man ser det flotte træ.
Karsten Bjerreskov
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
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Trinitatistiden
Kirken bærer mange fremmedartede ord med sig. Trinitatis er et af dem og det
betyder egentligt trehed og hentyder til den treenige Gud (Fader, Søn og
Helligånd). Trinitatis søndag er en festsøndag for den treenige Gud. Og
Trinitatistiden er navnet på den periode i kirkeåret som vi befinder os i netop
nu. Det er tiden der strækker sig fra pinse og frem til advent.
Jul, påske og pinse – de store højtider vi forbinder med kirkeårets gang. Julen
som er festen for Jesu fødsel, festen for at Gud lod
sig føde ind i vores verden. Påskeugen hvor Jesus
led og døde, for at lade os mennesker vide at selv
der hvor det gør allermest ondt, der har Gud været.
Intet menneske er alene med sin smerte eller sorg.
Påsken, hvor livet sejrede over døden med Jesu
opstandelse fra de døde og gav os håb og uendelig
glæde. Og pinsen med løftet om at Gud stadig er
med os efter julens og påskens begivenheder. Gud
er os så nær som vort eget åndedræt, han er os nær
i sin Hellige Ånd. Vi får lov at tro, at vi aldrig er
ladt i stikken.
Og så kommer trinitatistiden – indledt med trinitatis søndag. Faktisk kalder
man denne tid for ”det festløse halvår”, og selv om det umiddelbart lyder lidt
trist, så er det ikke trist på nogen måde. For selv om tiden ikke er præget af de
store fester eller begivenheder, så handler det om noget så spændende og
vigtigt og livgivende som hverdagslivet. Trinitatistiden handler om dit og mit
liv. Trinitatistiden handler om at tro, om at vokse og blomstre. Og derfor
prædikes der sommer og høst over evangelietekster, der spejler hverdagen i
højtidernes spejl. Det handler om bekymring og tillid. Sygdom og helbredelse.
Vrede og forsoning. Næstekærlighed og etik. Tro og tvivl. Skyld og tilgivelse.
Rigdom og fattigdom. Fortvivlelse og håb. Alt det der gør os til mennesker, alt
det der giver os liv og fællesskab, alt det der er med til at skabe vores hverdag.
Den hverdag der er med til at sætte højtider og store begivenheder i perspektiv.
Med alle gode ønsker om en vidunderlig, varm og dejlig sommer til alle:
Glædelig Trinitatistid!
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirker

Indgangsdøren til Vrigsted Kirke
Sognepræst: Rikke Mai, Barrit Langgade 27, 7150 Barrit.
Tlf.: 75691029
Kirkelige Adresser:
Kirkelige Adresser:
Barrit Sogn:
Menighedsrådsformand:
Elvin Kristiansen
Vangevej 11, 7150 Barrit
Tlf.: 7569 1586
Kirkesanger:
Lene Bojesen
Barrit Langgade 138, 7150 Barrit
Tlf.: 3512 8138
Organist:
Bodil Middelbo
Bystedparken 64, 7080 Børkop
Tlf.: 7592 6205
Kirkeværge:
Jytte Hansen
Kirkebro 9, 7150 Barrit
Tlf. 7569 1355
Graver:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Tlf.: 2124 9943 Privat: 7568 1342

Vrigsted Sogn:
Menighedsrådsformand:
Bodil Østergaard-Hansen
Skulsballevej 13, 7140 Stouby
Tlf.: 7569 1147
Kirkesanger:
Laurits Madsen
Vejlevej 80, 7140 Stouby
Tlf.: 7589 7264
Organist:
Bodil Middelbo
Bystedparken 64, 7080 Børkop
Tlf.: 7592 6205
Kirkeværge:
Hans Ole Pallesen
Nedervej 1, Vrigsted, 7140 Stouby
Tlf. 7568 7215
Graver:
Frode Smidstrup
Torve 4, Juelsminde
Tlf.: 7569 4401

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker.
Man skal blot ringe til Hedensted Bilen Tlf.: 7025 2242 senest dagen før
mellem kl. 16 og 18.
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Gudstjenesteliste for juni, juli og august
Søndag den 21. juni
2. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Søndag den 28. juni
3. søndag efter trinitatis
Morgenvandring fra Barrit Kirke
klokken 8.00.

Søndag den 5. juli
4. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 12. juli
5. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 19. juli
6. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 9.00 v. Fin Rasmussen
Petersen

Søndag den 26. juli
7. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit: ingen

Søndag den 2. august
Søndag den 9. august
8. søndag efter trinitatis
9. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00 v. Poul Erik Sørensen Vrigsted kl. 9.00
Barrit: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 16. august
10. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 – kaffe i
præstegårdshaven

Søndag den 23. august
11. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30
Barrit kl. 9.00

Søndag 30. august
12. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30
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Rikke Mai holder ferie fra mandag den 13. juli til og med søndag den 2. august.
Barrit og Vrigsted sogne passes i denne periode af henholdsvis sognepræst Fin
Rasmussen Petersen, telefonnummer 75 89 53 97 og sognepræst Poul Erik
Sørensen, telefonnummer 75 89 70 51.

Konfirmation i Barrit og Vrigsted kirke r 2009
Her er konfirmanderne fra 2009 – til lykke til jer alle sammen

I 2010 er der konfirmation i Vrigsted Kirke fredag den 30. april klokken
10.30 og i Barrit Kirke søndag den 2. maj klokken 10.30
I 2011 er der konfirmation i Barrit Kirke søndag den 1. maj klokken 10.30
og i Vrigsted Kirke søndag den 8. maj klokken 10.30
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Morgenvandring og andagt
Søndag den 28. juni klokken 8.00
Den 28. juni er der ikke almindelig gudstjeneste i hverken Barrit eller Vrigsted
Kirke. I stedet vil der være en morgenvandring som er fælles for de to sogne.
Vi mødes ved Barrit Kirke klokken 8.00 og går derfra en tur på ca. 50 minutter.
Klokken 9.00 er der andagt i Barrit Kirke og derefter spiser vi rundstykker og
drikker kaffe i Rudolfs Hus.

Selv om man ikke skulle have mod
på gåturen er man selvfølgelig meget
velkommen til andagt og
morgenkaffe.

Gudstjeneste i Barrit Kirke og kaffe i præstegårdshaven
Søndag den 16. august klokken 10.30
Søndag den 16. august er der
gudstjeneste i Barrit Kirke
klokken 10.30. Gudstjenesten er
fælles for Barrit og Vrigsted
sogne. Efter gudstjenesten er der
kaffe i præstegårdshaven.
Alle er velkomne!
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Referat af Forældreforeningens generalforsamling d. 13. maj 2009.
Ad 1. Ordstyrer: Renata
Referent: Helle Z.
Ad 2. Formandens beretning:
Forældreforeningen ved Barrit skole har nu eksisteret i ca. 2 1/2 år. Der er gået
1 1/2 siden sidste generalforsamling, hvor vi valgte at lade valgperioden for
Forældreforeningens bestyrelse følge skoleåret.
Siden sidste generalforsamling har Forældreforeningen stået bag flere
arrangementer. I foråret 2007 havde Barrit skole på foreningens initiativ besøg
af DGIs gymnastikkaravane, det var en rigtig god oplevelse hvor alle børn
deltog. Udover børnenes oplevelser på dagen har gymnastikkaravanen vist sig
at kunne inspirere undervisningen i idræt.
Forældreforeningen havde søgt og fået penge fra både Trygfonden og fra
Hedensted kommune til gymnastikkaravanen. De midler, der blev givet fra
Hedensted kommunes sundhedspulje blev i stedet anvendt i forbindelse med
Barrit skoles idrætsdag i slutningen af sidste skoleår. Det var en ganske særlig
oplevelse med besøg af Cirkus ABC. Desuden havde Forældreforeningens
bestyrelse lavet sund mad til bespisning af alle børn, hvilket var en stor
oplevelse for alle parter.
Udover dette har Forældreforeningen stået bag et børneteater i forbindelse med
Barrit byfest. Der er givet 2000 kr. til udelegetøj til indskolingen, og der er
givet midler til lyd i forbindelse med den teaterforestilling, der blev opført til
årets skolefest. Der kunne derfor indspilles en DVD fra forestillingen.
Kommende ønsker er legetårn til legepladsen, ”maling” af skolegård til
undervisning mm.
Både i sidste og i indeværende skoleår har ca. 1/3 af de familier, som har børn
på skolen, været medlemmer i Forældreforeningen. Dette medlemstal finder vi
i bestyrelsen utilfredsstillende. Målet er at 2/3 af skolens familier er
medlemmer. Lykkes det ikke i starten af næste skoleår at nå op på et noget
højere medlemstal må foreningens fremtid overvejes.
Foreningens fortsatte eksistens afhænger også af om der kan vælges en
bestyrelse idet kun en af de afgående medlemmer umiddelbart ønsker genvalg.
En ny bestyrelse kan bl.a. overveje, om der skal ændres i det oprindelige
koncept mht. optagelse af medlemmer og om der skal ændre i mål og formål.
Den nuværende bestyrelse kunne endvidere forestille sig en større
medlemsinvolvering fx som musikskolen, hvor man hvis man har lyst kan
melde sig til afgrænsede praktiske arbejdsopgaver.
Alle forslag vil dog være op til den kommende bestyrelse.
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Renata Sloth Carlsen, formand
Ad 3. Fremlæggelse af regnskabet ved Maria.
Kassebeholdningen er pt. på 3520,- kr.
Forbrug siden sidste generalforsamling: 25000,- kr.
Antal medlemmer: 62 ud af ca. 162 familier der er tilknyttet skolen.
Regnskab følger
Ad 4. Kontigentet fastholdes til de 75,- kr. pr. husstand.
Girokort uddeles efter sommerferien.
Opfordring til et medlemsskab i foreningen i skolebladet op til
sommerferien.
Ad 4a. Valg af bestyrelse: Rikke Maj, Karin Clausen og Jane Dam Nielsen har
givet tilsagn om, at de godt vil indtræde i
bestyrelsen.
Lars Poulsen vil godt indgå som suppleant. Kim Elkrog blev genvalgt og
Maria Fredskilde vil godt fortsætte/hjælpe på
kassererposten.
Derudover fortsætter Renata Carlsen og Helle Eglin i bestyrelsen.
Gitte Iversen vil godt være kontaktperson mellem skole og foreningen. I
den forbindelse vil bestyrelsen søge skolebestyrelsen om midler til en sådan kontaktperson.
Den nye bestyrelse konstituerer sig på et møde i uge 25. Nærmere besked
om dato, tid og sted følger.
Ad 5. Gitte Iversen blev valgt til revisor og Gitte Hansen som
revisorsuppleant.
Ad 6. Der var ingen indkommende forslag.
Bestyrelsen ytrede ønske om at få nogle mere langsigtede ønsker fra
skolen for dermed at få længere tid til at søge om
fondsmidler.
I forbindelse med valg af bestyrelse kom det frem, at man evt. skal satse
på forældre fra indskolingen eller en
repræsentant fra forældrerådet i klasserne.
Ad 7. Eventuelt: udover bestyrelsen mødte der to medlemmer op til
generalforsamlingen.
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Referat fra repræsentantskabsmøde i Barrit-Vrigsted Nyt den 29.4.2009
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Gennemgang af regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer
på valg er: Laila Winther; Niels Tønning og Mikael Jacobsen
Valg af suppleant
på valg er: Renata Sloth Carlsen
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt
Valg af dirigent
Hans Henrik Christensen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at
repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet i BV Nyt April 2009.
Beretning
Mikael orienterede om, at der er uddelt 8 numre til alle husstande i Barrit og
Vrigsted sogne, og at BV Nyt har en god hjemmeside www.bvnyt.dk , hvor
billerne er i farver. Der er stor velvillighed og opbakning til bladet, men
desværre en lidt trængt økonomi, idet indbetalinger fra nogle af de foreninger,
der også bruger bladet, svigter.
Vi har fået 16.000 kr. fra Barrit Gadelysforening. Penge som
gadelysforeningen har fået tilbage i statsrefusion af elafgift. Vi er meget
taknemmelige for den støtte, som p.g.a. den trængte økonomi må indgå i
driften. Uden dette tilskud var vi kommet ud med et underskud på knap 5.000
kr.
Der skal lyde en speciel tak til Niels Tønning for at sørge for det tekniske
arbejde med at ligge bladet på nettet.
Efterfølgende debat omkring økonomien, annoncer, hjemmeside, elektroniks
udgave af bladet.
Bodil Østergård (Vrigsted Menighedsråd) orienterede om, at menighedsrådene
er meget glad for bladet, som jo også er Kirkebladet.
Beretningen blev godkendt
Side 17

Regnskab og budget
Regnskabet blev gennemgået, og viste et overskud på 11.572,94 kr.. Uden
tilskud fra Barrit Gadelysforening, ville det have vist et underskud på 4.427, 06
kr.
Herefter blev regnskabet taget til efterretning.
Valg af bestyrelsesmedlemme r
Genvalg af Laila Winther, Mikael Jacobsen og Niels Tønning
Valg af suppleant
Renata Sloth Carlsen
Valg af revisor
Ingrid Pedersen blev valgt
Indkomne forslag
Forslag om faste indbetalinger fra de foreninger som er flittige brugere af
bladet.
Forslaget blev vedtaget
Eventuelt

____________________________________________________________

Barrit-Vrigsted Pensionistforening
Vi arrangerer loppemarked
Søndag d. 2/8-09 kl. 10-16 og
Søndag d. 9/8-09 kl. 10-16
Med mange gode ting og sager hos Karl Rasmussen, Serupsvej 1, Breth
Vi modtager gerne effekter, som kan indleveres hos Karl, tlf. 75 69 10 09
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Referat af Repræsentantskabsmøde i BKI d. 26. marts 2009
1.Valg af dirigent: Torben Hansen blev valgt
2. Godkendelse af dagsordenen: Godkendt
3. Formandens beretning
Økonomien i BKI har de seneste år været et vigtigt tema i bestyrelsens arbejde.
BKI stod i 2006 med et stort underskud. I 2007 var der balance og i 2008 har
det været muligt at skabe et overskud. Den positive udvikling skyldes flere
forhold: prisstigning på halleje, øget udlejning og en ændret tilskudsmodel i
Hedensted kommune.
Dette har gjort det muligt at afsætte midler til renovering. Det første der
renoveres er varmesystemet i Sognegården, som der er store problemer med.
Internt i bestyrelsen er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med sagen.
I løbet af 2008 er der ansat en ny centerleder - Jeanette, som har fået taget godt
hånd om de opgaver der er i BKI. Da der ikke er økonomi til flere ansatte har
bestyrelsen besluttet at indskrænke åbningstiden i cafeteriaet.
Sammen med lokalråd, Barrit skole, Tjørnebo og konsulentfirmaet
Pluskontoret, har bestyrelsen deltaget aktivt i planlægningen af udarbejdelsen
af en landsbyplan, som fremlægges d. 27. april. BKI´s bestyrelse vil også
fremover deltage i arbejdet med landsbyplanen.
Kommentare r til beretningen: Der var stor ros til formanden ikke mindst i
forhold til genopretning af BKI´økonomi.
Der blev spurgt til, hvordan man kan blive medlem af BKI´s repræsentantskab:
Enhver forening kan blive medlem. Kontingentet er 300 kr/år. Hver
medlemsforening må sende 2 stemmeberettigede repræsentanter til det årlige
repræsentantskabsmøde. Alle interesserede må deltage i
repræsentantskabsmødet. Medlemmer til bestyrelsen udpeges af de foreninger,
som er medlemmer af repræsentantskabet.
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4. Regnskab. Regnskabet blev godkendt

5. Budget 2009. Budgettet blev godkendt

6. Indkomne forslag. Der var ikke kommet forslag til
repræsentantskabsmødet.

7. Valg af bestyrelsesmedlemme r.

For BGIF blev valgt Gitte Hansen, Tove Nielsen blev valgt som suppleant for
Gitte Hansen
For folkedanserne blev genvalgt Peder Langager. Som suppleant for Peder blev
Knud Kristensen valgt.
For skolen blev genvalgt Peter Overgaard. Som suppleant for Peter blev valgt
Lars Poulsen.
Ligeledes for skolen blev Palle Jacobsen genvalgt. Jeanette Nipper blev valgt
som suppleant for Palle Jacobsen.
Der blev valgt to 2. suppleanter: Torben Hansen og Michael Laursen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Michael Mathiasen, Jan Rene Hansen, Poul
Christensen og Renata Carlsen.
Tak til afgående bestyrelsesmedlem Brian Toftebjerg
8. Eventuelt. Ingen punkter til eventuelt.

Referent: Renata Carlsen
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Gymnastikhjælpere til Gymnastiksæsonen 2009/2010
Vi er i gymnastikafdelingen fuld i gang med at planlægge den nye sæson og for
at få alle vores hold op at stå, mangler vi lige lidt hjælp.
Det drejer sig om holdet for de store børnehavebørn i alderen 5-6 år. Vi har
instruktøren, men vi mangler et par hjælpende hænder, som kan hjælpe
instruktøren. Du behøver derfor ikke selv at have nogen erfaring som træner.
Hvis der er nogle forældre eller store søskende (kravet er dog at du skal min.
være fyldt 13 år.) som skulle have lyst til at hjælpe, vil vi meget gerne høre fra
dig, da vi ellers ikke har mulighed for at tilbyde denne gruppe børn et tilbud
om gymnastik. På holdet skal vi lege, tonse på redskaber og lære at slå
koldbøtter samt meget mere.
Vi skal endvidere bruge en voksen til holdet for børnehavebørn i alderen 3-4
år. Der er også instruktører på dette hold, men da de ikke er fyldt 18 år, er det
et krav at der også skal være en voksen til stede.
Da vores instruktør gennem de sidste år på forældre/barn holdet har valgt at
holde en pause, mangler vi en instruktør til dette hold. Så går du skulle rundt
med en lille drøm om at blive instruktør, fuld af gode ideer og har lyst til at
give børn og forældre en god oplevelse, vil vi meget gerne høre fra dig. Får vi
ikke en instruktør til holdet bliver det desværre ikke til noget i den kommende
sæson.
Hvis du har lyst til noget af ovenstående, har lyst til at samarbejde med en flok
engagerede instruktører, en masse dejlige unger, og være en del af BGIF, bedes
du kontakte en af os fra gymnastikudvalget.
Vi tilbyder relevante kurser inden for DGI. Der er også kurser til unge
instruktører, hvor du vil være sammen med andre på din egen alder.
Gymnastikudvalget
Maibritt Davidsen 75691720
Amanda Jensen 22817575
Gitte Hansen 75691860
Linda Overgaard 75691712
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Aktivitetskalender
Juni
6.
12.
21.
25.
30.

Barrit GIF- Løsning IF
Fredagsklubben
Barrit GIF- Stenderup
Lokalarkivet er åbent
Præmieskydning

Serie 5 fodbold
Fredagsklubben
Serie 5 fodbold
Lokalarkivet
Barrit Jagtforening
August

2.
4.
9.
27.-29.
29.
30.

Loppe marked
Pokalskydning
Loppe marked
Byfest
Haglbøssens dag
Haglbøssens dag

4.
13.

Fredagsklubben
Holdskydning

Pensionistforeningen
Barrit Jagtforening
Pensionistforeningen
BGIF
Barrit Jagtforening
Barrit Jagtforening
September
Fredagsklubben
Barrit Jagtforening
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Kontaktpersoner / Foreninger / Institutioner m.m.
Barrit Biografforening
Barrit Erhvervsforening
Barrit St. Gadebelysning
Barrit Gadebelysning
Barrit Gymnastik- & Idrætsforening
Barrit Kultur - og Idrætscenter
Barrit Kultur- og Idrætscenter
Barrit Jagtforening
Barrit Lokalråd
Barrit Læsekreds
Barrit Menighedsråd
Barrit Skolebestyrelse
Barrit Skoles Elevråd
Barrit Hytteforening
Barrit Spejderne
Barrit St. Vandværk
Barrit-Stouby Soc.Dem.Forening
Borgerforeningen f. Barrit & Omegn
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
Barrit-Vrigsted Nyt
Barritskovby Brugsforening
Barritskovby Vandværk
BGIF Tennisafdelingen
Bjerre Herreds Folkedansere
Forældreforeningen for Barrit Skole
Fredagsklubben
Hyrup Vandværk
Juelsminde Karateklub
Omsorgsklubben
Over Barrit Vandværk
Pensionistforeningen
Tjørnebo forældrebestyrelse
Venstre vælgerfor. i Barrit
Vrigsted Menighedsråd
Vrigsted Vandværk
Vrigstedhus
Vrigstedhus, Udlejning

Marianne Bundgaard
Frederik Klærke
Brian Kristensen
Claus Thau
Tove Nielsen
Peter Overgaard
Jeanette Kristiansen
Gordon Skov
Michael Laursen
Ingeborg Jørgensen
Elvin Kristiansen
Peter Andersen
Ida Harttung
Aage Rørbye
Jan R. Pedersen
Aage Rørbye
Sonja Jensen
Kristian Winther Nielsen
Karsten Bjerreskov
Mikael Jacobsen
Ingeborg Jørgensen
Elvin Kristiansen
Christian Schrøder
Anne Mette Kristensen
Renata Sloth Carlsen
Gitte Hansen
Claus Thorborg Madsen
Henrik Herum
Jenny Kjærgaard
Niels Tønning
Svend Ove Jensen
Camilla Collatz-Hansen
Bent Rørbye
Bodil Ø. Hansen
Rasmus Nielsen
Poul Laursen
Holger Frederiksen
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75 69 17 67
75 69 15 38
75 69 12 92
75 69 14 44
75 68 79 91
75 69 17 12
75 69 15 66
75 69 13 20
24 85 41 94
75 69 15 73
75 69 15 86
75 69 13 56
75 69 14 56
75 69 16 44
75 69 14 56
75 69 14 24
22 42 62 10
22 99 55 97
75 69 16 09
75 69 15 73
75 69 15 86
75 69 15 90
75 69 11 67
75 69 14 41
75 69 18 60
75 89 71 71
75 69 54 87
75 69 10 92
20 68 16 61
75 69 12 91
75 69 01 25
75 69 11 62
75 69 11 47
75 68 73 73
75 68 88 89
75 89 74 86

