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Side 3 ………………………………………………..ved Mikael Jacobsen
Kort udgave af denne side….
Vi har fra bladet tit efterlyst stof om ”hvad der rører sig” i byen. Denne gang
har vi valgt at give plads på denne side til nyt om Barrit Universe. Et meget
vigtigt og stort projekt som kan bringe egnen videre. Navnet minder mig dog
om meget andet end landsbyudvikling…
Igen, igen…
Som tidligere beskrevet befinder BV-Nyt sig i en alvorlig krise. Se referatet fra
repræsentantskabsmøde inde i bladet. Kort sagt mangler vi folk der vil hjælpe
med at lave bladet, - og brænde for det. Så hold dig ikke tilbage…

Barrit Univers projektet skrider fremad.
Vi har haft besøg fra Lokale- og Anlægsfonden som er positiv på projektet
fordi det følger den moderne trend om samarbejde på tværs. Konsulenten fra
LOA fonden brugte en del tid på at gennemgå alle bygninger og udenomsarealer – Kirkeskoven ville han også se.
Han var begejstret for motorik delen i vort projekt, inde som ude, hvilket de
specifikt støtter.
LOA fonden vil have stor medbestemmelse på gennemførelsen af projekter.
Derfor afventer vi hvor meget han vil støtte før vi aktivt søger andre fonde.
Politikerne skal i august beslutte hvilke anlægs-projekter der skal gennemføres
i 2013.
Byggeudvalget er sammen med arkitekterne fra Plus Kontoret færdige med
deres arbejde inden da.
Når vi ved hvordan politikerne beslutter byggeriet af Tjørnebo kan vi målrette
ansøgningen til
LOA fonden – og derefter påbegynde de næste års hårde slid med at finde egne
midler.
Næste information følger i august når politikerne forhåbentlig fastholder
investeringen i Barrit i 2013.
Michael Mathiasen.
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Møllerne på Blæsbjerg
Af Ebbe Lohmann, formand for Blæsbjerg Vindmøllelaug

De første møller
I 1984 var vi en gruppe mennesker – jeg tør godt kalde os idealister – som
gerne ville producere strøm uden brug af fossile brændstoffer. Initiativtagerne,
Torsten Sonne Pedersen og Jens Bak-Andersen indkaldte til en stiftende
generalforsamling på Juelsminde Vandrehjem den 7. januar 1985, hvor
”Blæsbjerg Vindmøllelaug” blev stiftet med en bestyrelse på 5 personer fra
området, og så gik det praktiske arbejde i gang: Blæsbjerg blev valgt til
opstilling af møllerne, da det var – og stadig er – én af de bedste placeringer i
Østjylland. Der blev udformet en lejekontrakt med den daværende ejer af
marken, gdr. Per Damgaard, og efter nogen vaklen valgte vi at købe Vestasmøller, tre 75 kW møller på 24 m høje gittermaster og en vingediameter på 17
m. Opstillingsprisen beløb sig til det formidable beløb på i alt ca. 1,5 mill. kr. –
vi fik indtrykket af, at mange i første omgang betragtede os som ”lidt
småskøre”, at vi, 38 familier, kunne finde på at investere i vindmøller! Men
møllerne blev rejst den 11. juli 1985, den forventede samlede årsproduktion var
på 450.000 kWt, svarende til en årlig besparelse på 160 tons kul til elproduktion på et kraftværk, hvor dette ville have givet udledning af 382 tons
CO2, 1,3 tons svovldioxid, 1,2 tons kvælstofilter og 24 tons slagger/flyveaske.
Den forventede forrentning af de investerede penge var omkring 14% – dog
med den begrænsning, at man maksimalt måtte investere et beløb svarende til
ens eget el-forbrug, uden ekstra beskatning. Vindmølleparterne blev meget
hurtigt solgt, og møllerne producerede strøm som forventet uden de store
problemer. Det rygtedes efterhånden, og der blev rift om mølleparter, som blev
ledige: ”De tjener sør’me penge på det”!
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De nuværende møller
I år 1999 var de to lodsejere på Blæsbjerg, Just Kristensen og Rasmus Brund
også blevet interesseret: ”Skal I da ikke snart have nogen større møller op?”
Bestyrelsen drøftede det, og på en ekstraordinær generalforsamling i
møllelauget fik vi mandat til opstilling af ny(e) mølle(r) – men der var bare et
problem: Nye møller ville give så stor en udvidelse af produktionen og dermed
af møllelauget, at vi i bestyrelsen vurderede, at lauget ikke kunne finde nye
medlemmer nok. Det var dog ikke et problem, da Just og Rasmus gerne ville
opstille hver deres mølle.
Mølleplanerne gav imidlertid anledning til protester, en mængde mere eller
mindre sagligt skriveri i pressen, underskriftindsamlinger for og imod nye
vindmøller på Blæsbjerg, hvor også bosiddende i Fredericia-området(!)
protesterede mod mølleplanerne på Blæsbjerg, og selv biskoppen i Haderslev
Stift blev inddraget – dog uden held, da menighedsrådet for Vrigsted Kirke
ikke støttede protesten. I den daværende Juelsminde Kommunalbestyrelse var
der også langvarig debat, men det endte med et lokalplanforslag med to
muligheder: Enten én 2 MW vindmølle eller tre mindre (1 MW) med en
totalhøjde på 77 m (50 m navhøjde og 54 m rotordiameter). Det sidste passede
både møllelaug og lodsejerne bedst, så den 22. juni 2000 blev de tre 1 MWvindmøller, fabrikat Bonus, rejst. Lauget har i dag 144 andelshavere, næsten
alle bosat i nærområdet.
Siden opstarten har laugets vindmølle gennemsnitligt produceret godt 2,3 mill.
kWt/år, svarende til ca. 400 almindelige husstandes forbrug – besparelserne i
udledningen af miljøbelastende stoffer skal jeg undlade at remse op, men den
er stor! Selve fremstillingen af vindmøllen er forureningsmæssigt/miljømæssigt
tjent ind på ½ år! Økonomisk har laugsmøllen tjent sig selv ind efter 8 år; det
har ikke været en guldgrube, men dog en rimelig god investering!
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Vindmøllestøj/naboer
Ved et ”åbent hus”-arrangement har den nærmeste nabo til møllerne givet
udtryk for, at støjen fra Bonus-møllerne er væsentligt reduceret i forhold til
støjen fra de tre gamle Vestas-møller, men vi er i lauget selvfølgelig godt klar
over, at de nærmeste naboer er udsat for støj. I lauget er vi meget
opmærksomme på at få de nærmeste naboer med, de vil derfor komme til at stå
øverst på vores venteliste, hvis de ønsker at komme med. I øjeblikket har vi en
meget lang venteliste; kun få har afhændet parter siden år 2000, næsten alle
vindmølleparter er overgået til arvingerne.
Fremtiden
De tre nuværende møller er nu næsten 12 år gamle. Der har været reparationer,
og der kommer givetvis flere, men i lauget har vi sørget for at have en
opsparing, så vi kan klare en udskiftning af store dele, f.eks. en gearkasse.
MEN der er mere effektive møller på markedet i dag, de er større/højere, de
støjer ikke mere, nogen mindre(!) end de nuværende, men det har – som det er
de fleste bekendt – givet anledning til utroligt mange, ikke alle lige saglige,
læserbreve i pressen. Støj har været meget omtalt: Den er ikke større fra de nye
store langsomt-roterende møller, der bl.a. fås uden gearkasse, og derfor ikke
giver nogen ”tandhjulsknurren”. Blinkgener er heller ikke et problem i dag, da
møllerne kan standses, når der er skyggekast.
Det bliver spændende at se, om Hedensted Byråds visioner står mål med
regeringens. Hvis Byrådet er sig deres ansvar bevidst og åbner for nye møller
bl.a. på Blæsbjerg, er Blæsbjerg Vindmøllelaug parat til igen at gå ind i et
projekt med opstilling af nye større møller, men i modsat fald kører de gamle
videre – i givet fald mange år endnu!
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Daglig Brugsen Barritskovby
Brugsen har afholdt generalforsamling og her kunne uddeler Jan Rogersen for
første gang i 13 år fortælle om overskud i regnskabet. Overskuddet var på kr.
94.102,- hvilket især skyldes en fremgang i omsætning på kr. 800.000,- så den
samlede omsætning nu er på godt 8 mio. kr. Det er rart at se, at byens borgere
støtter Brugsen, bliv ved med, så vi kan bevare vores mulighed for at købe
dagligvarer i byen.
Fra bestyrelsen var der stor ros til Jan og personalet for det fine resultat, der er
ingen tvivl om at de må løbe stærk i dagligdagen. Der gøres alt for at tilpasse
varesortimentet, så der er det på hylderne, som kunderne efterspørger.
Åbningstiden er blevet udvidet, så den er mere kundevenlig.
Bestyrelsen har arbejdet på at sætte baglokalet i stand, så der i fremtiden vil
være fyldt med forskellige tilbudsvarer. For at markere dette vil vi den
16.06.12. fra kl. 10-16 opsætte telt på parkeringspladsen bag ved Brugsen, hvor
der er mulighed for at købe ristede pølser og drikkevarer.
På Bestyrelsens vegne
Annelise
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GUDSTJENESTE
Barrit og Vrigsted Kirke

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:
Susanne Krysiak
Korsbækdal 4, 7150 Barrit
Tlf.: 3178 9740
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:
Peder Pedersen
Fællesvej 3, Bjerre, 8781 Stenderup
Tlf.: 2124 9943 Privat: 7568 1342

Kirkebilen kører til alle gudstjenester samt arrangementer i begge kirker.
Man skal blot ringe til Juelsminde Bilen Tlf.:70260027 senest fredagen før
kl. 15.00.
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Gudstjenesteliste for juni, juli og august
Søndag den 10. juni
1. søndag e. trinitatis
Vrigsted: ingen – der henvises til gudstjenester
Barrit: ingen – i nabokirkerne

Søndag den 17. juni
2. søndag e. trinitatis
Vrigsted kl. 9.00
Barrit kl. 10.30

Søndag den 24. juni
Søndag den 1. juli
3. søndag efter trinitatis
4. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Vrigsted kl. 9.00 (PEAS)
Barrit kl. 11.00 – bemærk tidspunktet Barrit: ingen
Søndag den 8. juli
5. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Søndag den 15. juli
6. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 10.30
Barrit: ingen

Søndag den 22. juli
7. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen – der henvises til gudstjenester
Barrit: ingen – i nabokirkerne

Søndag den 29. juli
8. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30 (FRP)

Søndag den 5. august
9. søndag efter trinitatis
Vrigsted kl. 9.00 (PEAS)
Barrit: ingen

Søndag den 12. august
10. søndag efter trinitatis
Vrigsted: ingen
Barrit kl. 10.30

Rikke Mai holder ferie i uge 29, 30 og 31. Embedet passes i denne periode af
Fin Rasmussen Petersen, som træffes på telefonnummer 75 89 53 97.
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Konfirmander 2012

Her er årets skønne konfirmander. Stort tillykke til dem alle!
Næste år er der konfirmation i Vrigsted Kirke søndag den 28. april klokken
11.00 og i Barrit Kirke søndag den 5. maj klokken 11.00.

6. klasserne lavede pinse-billeder

Tak til 6. klasserne på Barrit Skole, som har lavet
pinsebilleder. Billederne hænger i Vrigsted Kirke og
kan nydes resten af juni måned.
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Børnekor ved Barrit Kirke
Hej alle friske piger og drenge
Er der nogle børn der har lyst til at synge i kor sammen med 12 andre, så
øver vi i Barrit kirke hver tirsdag fra kl. 14.00 til 15.20.
Jeg henter børnene ved skolen kl. 13.45 og bringer dem tilbage til skolen
kl. 15.30.
Børnene kan også møde op ved kirken kl. 14.00 efter aftale med mig.
Det er gratis at deltage.
Børnekoret ved Barrit kirke begynder igen tirsdag den 28. august 2012 kl.
14.00.
Samme dag optages der nye medlemmer.
Eneste krav er at du kan synge og læse
Mange hilsner
Bodil
20 10 44 46
Nye medlemmer skal kontakte mig, så jeg ved hvor mange der skal med
fra skolen.
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Menighedsrådsvalg 13. november 2012
Jeg stopper efter 12 rigtig gode år i Barrit Menighedsråd.
Der har været mange dejlige positive oplevelser og udfordrende.
Menighedsrådene har både administrative og kirkelige opgaver.
Ledelse af kirkens medarbejdere, økonomistyring – og mulighed
for at forme det liv, der er i kirken med aktiviteter for børn, unge,
familier og ældre. Som medlem af menighedsrådet kan du være
med til at skabe fællesskaber gennem nye initiativer, styre
kulturlivet lokalt og sætte rammen for de store begivenheder i livet.
Kort sagt du kan gøre en forskel.
Barrit Kirke har nu en dejlig dynamisk ung præst, med rigtig mange
gode tiltag for børn og unge familier. I det siddende menighedsråd er
de fleste +60 årgang, det ville være rigtig godt med en blanding af yngre
og lidt ældre i menighedsrådet. Stødt op omkring vor præst/kirke, vi kan
ikke undvære kirken.
I den kommende valgperiode vil der ske spændende og udfordrende
ting bl.a. byggeri af Rudolfs Hus, og der skal i 2013 være Bispevalg
i Haderslev Stift, hvor menighedsrådene også har en indflydelse.
Sådan stiller du op til menighedsrådsvalg
Få dit navn på en kandidatliste ved at deltage
på et orienteringsmøde og opstillingsmøde
søndag, den 15. september 2012 efter høstgudstjenesten,
hvor menighedsrådet vil være vært ved en lille frokost.
Dora Damgaard
sekretær/kasserer
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Referat fra repræsentantskabsmøde i Barrit-Vrigsted Nyt den 26.4.2012
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Gennemgang af regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er: Sonja Nielsen og Pia Schmidt
Valg af suppleant på valg er: Renata Sloth Carlsen
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt
Valg af dirigent
Palle Jacobsen blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at repræsentantskabsmødet
var lovlig indvarslet i BV Nyt i marts 2012 og udsendt til repræsentantskabet.
Beretning
Mikael Jacobsen orienterede om at der, ud over at lave bladet, ikke har været de store
aktiviteter. Der er desværre nedgang i annonceindtægter, men på grund af Karl
Rasmussen’s indsats med indsamling af skrot, som giver et flot tilskud, har bladet en
fornuftig økonomi. Uddelingen af bladet kører også fint
Den største udfordring lige nu er at finde nye til bestyrelse, som har fingeren på pulsen i
lokalsamfundet, og stadig vil vi opfordre til hvis nogen skulle have lyst til at prøve at være
med til at lave bladet, er man velkommen, uden at sidde i bestyrelsen.
Det er ingen tvivl om, at bladet betyder meget for folk, og vi er glade for den opbakning vi
får.
Desværre har Pia meddelt at hun stopper i bestyrelsen, og da der ikke har vist sig andre der
ønsker at stille op – kommer der jo til at mangle en til at lave bladet. Det gør os meget
sårbare.
Beretningen blev godkendt
Regnskab og budget
Sonja oplyste at der p.t. er 31 annoncører. Regnskabet blev gennemgået, og viste et
overskud på 10.906,49 kr.
Herefter blev regnskabet taget til efterretning.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pia Schmidt ønsker ikke genvalg. Ingen ny fundet.
Valg af suppleant
Renata Sloth Carlsen
Valg af revisor
Hans Henrik Christensen blev valgt
Indkomne forslag
Ingen
Referent/Laila Winther
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Staksrode Brugsforenings sale
Adresse: Staksrodevej 25, Staksrode, 7150 Barrit
I begyndelsen af 1900-tallet opstod der et øget behov for at samles til samtale
om fælles anliggender, årstidsfester der rakte ud over det familiære og for
folkeoplysende møder. Man kan sige at Danmarks demokratisering tog et
skridt fremad og udad til lokalsamfundene. Selv de ”5 f’er” - fruentimmere,
folkehold, fattige, fjolser og forbrydere – fik stemmeret efter dette
syvmileskridt. Men demokrati opstår ikke kun af beslutninger, det skal leves,
og hvad gjorde man så i f.eks. Breth og Staksrode, hvor man ikke havde
forsamlingshuse eller kroer som rammer om dette liv udenfor hjemmets 4
vægge? Man byggede brugsforeninger med lokaler, der gjorde det ud for
lokalsamfundets forsamlingshus.
Staksrode Brugsforenings sale – Store Sal og Lille Sal – stod færdige
samtidig med Brugsforeningens oprettelse i 1904. De udgjorde den sydlige
ende af brugsbygningen og havde fælles indgang med forretningen. Østpå
langs Randvej lå så forretningen og brugsuddelerens lejlighed. Store Sal var på
ca. 70 m2 og Lille Sal på ca. 20 – en meget stor stue og et stort
teenagerværelse! Hertil hørte også et lille køkken og et depotrum. Lille Sal var
nok mest tænkt til møder og sammenkomster af lignende størrelse; men her var
også frisørsalon en gang om ugen. Store Sal var til større arrangementer, fester
og aktiviteter – her var også højere til loftet.
Aktiviteter: De to sale blev rammen om Staksrodes ”offentlige liv”. Her
mødtes man til større familiefester og årstidsfester f.eks. høstfest, hvor
frugttræerne langs vejene blev sat på auktion, så der var midler til de fattige. Så
sent som i 1972 blev der samlet ind til plantning af flere frugttræer. Men det
var også i Store Sal, at børnene gik til gymnastik, og hvis man skulle over
bukken og nå at stoppe inden væggen, måtte tilløbet tage sin begyndelse inde i
brugsens depot. Af andre arrangementer og fester kan nævnes: revy, andespil,
juletræsfest, ungdomsgilder, eftergilder og sykurser. Her blev afholdt møder og
truffet beslutninger i forhold til lokalsamfundet. Man mødtes også ved brugsen,
når en forening havde planlagt udflugt. Så brugsen med de to sale kom til at
virke som lokalsamfundets ”krumtap” – den maskindel der forbinder og holder
fremdriften i gang. Staksrode Brugsforening blev nedlagt i 1972 og solgt til
privat beboelse.
Barrit-Vrigsted Lokalarkiv
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Staksrode Brugsforening, ca. 1950. Til højre smedjen, bagved mellem træerne
skolen og i baggrunden til venstre Den Gamle Skole.

________________________________________________________
Referat af repræsentantskabsmøde i BKI d. 28. marts 2012.
1. Valg af dirigent
Bent Sørensen blev valgt
2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt og mødet indvarslet korrekt
3. Bestyrelsens beretning
Regnskab giver overskud og giver mulighed for at spare op til ”Barrit
univers” I alt er der sparet 700.000 op gennem de senere år. Der er nedsat
en arbejdsgruppe til fundraising til ”Barrit univers” hvor den første etape
BKI vil rejse midler til er ombygning af gymnastik og omklædningsrum
til et Motoriklandskab.
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Udlejning er gået ned med 64.000 fra 2010-2011 og det er bekymrende,
da det er eneste indtægt og også grundlag for tildeling af kommunalt
tilskud.
Der er i 2011 ansat ny centerleder Dorthe Andersen efter Jeanette
Christiansen, der fik nyt arbejde.
Vi håber på at det lykkes med tiden at få BKI omdannet til et
tidssvarende kultur- og idrætscenter.
Kommentarer/spørgsmål: det påpeges at rykning på hal ikke er intakt.
Det er den nyeste del af hallen, der vil blive set på det.
Bestyrelsens strategi har de senere år været, kun at lave det mest
nødvendige for at spare mest muligt op til den store ombygning
Beretning godkendt.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Omsætning er gået ned pgra. fald i udlejning jf. beretning. Der er behov
for at skabe mere aktivitet i samarbejde med BKIs brugere.
Personaleomkostninger er mindre i 2011 end i 2010
Udgifter til gas vokser fra år til år. Kommunen er ved at indgå ny aftale
om indkøb af gas.
Der er brugt 129.000 på bygningsvedligehold og dette beløb dækker kun
det mest nødvendige.
Forsikringspræmien er steget og da vi har haft mange skader er vi i risiko
for at forsikringsselskabet ikke vil forsikre centret.
5. Fremlæggelse af budget
Vi forudsætter at omsætning stiger lidt, vi forventer også at kunne spare
op om end mindre end de senere år.
6. Behandling af indkomne forslag
Følgende forslag var indsendt til repræsentantskabsmødet:
"Det er p.t. kun muligt at betale kontant ved køb i cafeteriaet. I en tid
hvor flere og flere af brugerne af BKI, ikke mindst udefra kommende
gæster, forventer at kunne bruge kreditkort som betalingsmiddel, mister
cafeteriaet salg ved ikke at have en Dankort-terminal.
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En Dankort-terminal vil forøge omsætningen i cafeterieat, og mit forslag
er derfor, at BKI støtter Dorthe ved at leje en Dankort-terminal til
cafeteriaet.
En Dankort-terminal beregnet til den lave omsætning, koster 4.600,- kr.,
men kan lejes for 150,- kr. pr. mdr."
Bestyrelsen vil se velvilligt på forslaget, da det vil være en fordel for
cafeteriaets kunder at kunne betale med dankort.
7. Valg til bestyrelsen
På valg:
Jan Hansen for børnehaven genvælges med Ingeborg Jørgensen som
suppleant
Torben Hansen vælges for fredagsklubben med Rikke Hermansen som
suppleant
Renata Carlsen for BGIF genvælges med Christian Schrøder som
suppleant
Nyvalgt er Susanne Krysiak for menighedsrådet med Poul Christensen
som suppleant
Som suppleanter for suppleanterne vælges: Niels Peter Kjerkegaard og
Bent Sørensen (2. suppleant)
Der holdes konstituerende møde i bestyrelsen onsdag d. 18. april kl.
19.00
8. Eventuelt
Bestyrelsen ønsker en drøftelse af en ændring af vedtægterne, da tiden
synes løbet fra måden at organisere BKI på. Vedtægtsændringer skal
vedtages på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder.
Der mangler stole fx i forbindelse med gymnastikopvisning. Sidste
weekend kunne man ikke låne nogen steder, da der var
gymnastikopvisning alle steder.
Dorthe undersøger muligheder for stole.
Referent: Renata Carlsen
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