
Bestyrelsesmøde  
Tirsdag den 26. maj 2020 

Til stede: Anja, Jens Christian, Susanne S., Arne, Søren, Erik og Susanne A. 

Fraværende med afbud: Benny 

Referent: Susanne A. 

Inden vi tog hul på de 3 punkter på dagsordenen, talte vi om de nyligt omdelte kontingent-
giroindbetalinger, og Erik gav en status på indbetalinger indtil nu. Vi talte om at skrive på 
hjemmesiden og næste nummer af Lokalnyt om indbetaling. Anja, Susanne S. og Susanne 
A. fortalte om den glæde, vi møder hos de tilflyttere, vi nu har uddelt velkomstpakker til. 
Sct. Hans blev også drøftet, vi venter på regeringens udmelding om forsamlinger, som 
sker den 8. juni. Jens Christian har talt med Jeanne fra VHG. 

1) Brug af Birkely 
Susanne A. har talt med Trine Testmann, frivillighedskonsulent i Ringsted 
Kommune om muligheden for, at Borgerforening kan disponere over lokalerne i 
Birkely på nogle af de dage Ringsted Re-Design og Seniorklubben ikke bruger dem. 
Trine har bedt os om at lave en plan for efteråret/foråret, så kommunen kan se, 
hvilke ønsker vi har. 
Vi har følgende forslag, som vi indtil videre ikke har planlagt dage og datoer på: 
Madklub en gang om måneden til at starte med. Hvis interessen er der, kan det 
blive oftere. 
Temadage i værkstederne f.eks. fremstilling af fuglehus og fodrebræt. 
Bestyrelsesmøder. 
Brætspil/kortspil for alle aldre. 
Sangaften en gang om måneden. 
Samarbejde med Ringsted Re-Design om at tilbyde Ringsted Lilleskoles elever og 
børn og unge fra lokalområdet at nørkle med kulturteknikker indenfor håndarbejde 
som f.eks. broderi. 
 
Vi besluttede, at alle skulle have mulighed for at se lokaliteterne på Birkely, hvilket 
vi gør tirsdag den 9. juni kl. 10. 
 

2) Transformertårnet på Englerupvej 
Teknikken i transformertårnet er forældet, så der skal laves en ny transformerstation. 
Susanne A. har fået dette oplyst af Brian Byskov fra CEDO. Erik og Susanne A. har 
i mange år syntes, at tårnet er et stykke bevaringværdigt kulturarv. Tårnet er fra 1919. 
I første omgang henvender Erik og Susanne A. sig til Henrik Hvidesten som private 
personer. Henvendelsen går på om Ringsted Kommune vil arbejde for en fredning 
og istandsættelse af tårnet. 
Hvis kommunen afslår kan Borgerforeningen gå ind i det i forhold til at søge 
kommunen igen. 
 



3) Eventuelt  

Jens Christian orienterede om ansøgninger til kulturpuljen. Bestyrelsen kunne gå ind 
for at imødekomme alle ansøgninger. 

Vigersted Lokalråds Aktivitetsudvalg ansøger om 10.450 kr. til afholdelse af Kilde-
marked. 
Gyrstinge og Ørslevvester Lokalråd ansøger om 14.000 kr. til jazzkoncert. 
”Åben café i Friheden”, Bringstrup Forsamlingshus søger om 3.000 kr. til foredrag. 
 

Sct. Hans blev igen drøftet. 

Næste møde er planlagt til tirsdag den 11. august kl. 10.30 ved VHG, alt. Laden. 
Allerede nu er der et punkt til dagsordenen: Jul.  


