Formandens beretning v. fællesmøde den 31. marts 2022 v. Torben Christensen

Det har været en speciel tid med corona. Masser af aflysninger herunder aflysning af
fællesmødet både 2020 og 2021. Sidste afholdet fællesmøde var den 28. marts 2019
I 2019 blev der holdt fire møder i landsbyråder. I 2020 to møder. I 2021 tre møder.
I landsbyrådet er 19 foreninger og institutioner repræsenteret. Det er vi stolte af.
Emner / opgaver som landsbyrådet har arbejdet med:
Den største og mest synlige opgave har været etablering af seniorboliger på Gedemålet
Landsbyrådet var med ved de indledende møder. Der har hele tiden været god opbakning til
projektet, og selve byggeprocessen har været problemfri. Alle huse er udlejet, og indflytning
i alle huse var den 15. marts.
I perioden er der sket overdragelse af hjemmesiden www.Bjergby-Mygdal.info fra Kim og
Michael til Malene Pedersen, som nu er den nye web master. Tak til Malene.
Velkomstpakke til nye borgere i Bjergby og Mygdal. Repræsentanter fra de to byer afleverer
velkomstgave fra Brugsen og velkomstfolder hos nytilflyttede. Lokal historisk forening
leverer adresser. Det har været svært at gennemføre besøgene her i coronatiden, men det er
dejligt, at der er så mange tilflyttere i både Bjergby og Mygdal. I Bjergby vil der snarest
blive fulgt op på efterslæbet.
To Sogne er blevet vældig flot under Malenes hænder. Økonomien hører under
landsbyrådet, og den ser indtil videre godt ud. God opbakning fra de erhvervsdrivende i
byerne i form af annoncer i bladet. Bladet omdeles i Bjergby og Mygdal 4 gange om året.
Der blev i Landsbyråds regi afholdt valgmøde ifm. Kummunevalget på skolen den 4.
november 2021. Martin Lilholt Thomsen forsøgte at styrede arrangementet. Ikke så mange
deltagere, men en god aften.
Landsbyrådets repræsentant i Landsbyforum er Joachim Bremer, som er formand for
Uggerby husflid på Solhjem. Han sørger for at orientere Landsbyrådet efter møderne.
Landsbyrådet vil sige tusind tak for alle de opgaver De Grå Mænd løser i Bjergby. Det er
uvurderligt.
Vi har desværre igennem længere tid manglet en repræsentant fra Bjergby Borger- og

