
Dagsorden for mødet hos Lars Mikkelsen tirsdag 03.03.2020 kl. 20.00 

 

 

Forslag til dagsordenspunkter: 

1. Siden sidst. 

 - opsamling generalforsamling 

 -  

  

2. Status for andele og økonomi. 

- klargøring af regnskab 

 

3. Brev til medlemmerne 

 

4. Hjemmeside og infoskilte 

 

5. Plan for arbejdsdage 

 

6. Dyr på græs 

-  vores to gamle 

- 11 Angus fra Erling  

7. Eventuelt 

 

8. næste møde 

 

VH  Lars T 

 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 3. marts 2020: 
 

Fuldtallig bestyrelse + Mogens. 

Mogens er med i forhold til hjemmeside. 

 

1. Opsamling på generalforsamling: 

For lidt kød fra slagter. 

Svind er større end normalt. 

Lars T. tager en snak med slagteren sammen med Jørgen. 

 

Regnskab: 

Balance + Naturpulje-konto sendes med ud med referat fra generalforsamling. 

Naturpulje: 35.400 kr. 

Info-skilt ved Sundet. 

 

2. Status på andele og økonomi 

Lars Z. kan hjælpe Lars M. med regnskab – det aftaler I. 



 

Lars M. sender en opdateret medlemsliste. 

Andele: Ca. 50 andele, hvoraf 25 har betalt. 

 

3. Brev til medlemmerne 

Brev til medlemmer: 

Referat, regnskab, beretning 

 

4. Hjemmeside og info-skilte 

”kohold” som adgangskode til medlemsdelen. 

FNoK.info 

Materiale om den ”klimavenlige bøf” er sendt til Mogens m.fl. 

 

AVFJ er i gang med at udarbejde info-skilte – bl.a. i samarbejde med Kommunen. 

Sætte fondens og kommunens logoer på. 

 

Annita indhenter et tilbud på et udarbejdelse og opsætning af et skilt i A3 format. 

Lars T. sender kontaktoplysninger til Gunnar, og Annita kontakter ham. 

Info om FNoK og naturplejen. Start FNoK 2002.  

Lars T. udarbejder et kort historisk rids – både til hjemmeside og skiltet. 

 

5. Plan for arbejdsdage 

SAP og Erik planlægger arbejdsdage. 

10 arbejdsdage var planlagt i 2019. 

 

6.  Dyr på græs 

11 angus kommer søndag den 5. april. Vi skal tjekke det høje areal forinden. 

Lars T. spørger Søren Brems, hvornår de 2 opstaldede dyr kommer. 

Dyrene sættes på det høje areal. 

Vi venter med at bestille flere dyr hos Bikuben Fonden (vi har en aftale). 

Kommunen og Kasper rykkes for etablering af en bedre passage. 

Annita rykker Kasper. Også drøfte opsættelse af skilt. 

 

Lars T. og Annita finder en dato i marts for udarbejdelse af landbrugsstøtteordning for 2020. 

Udvidelse af arealet, vi søger støtte på mod øst. 

 

7. Eventuelt 

Måske kan vi ikke magte at afgræsse det hele – drøftelse med AVJF om det. Vi må se, hvordan græsningen 

forløber i 2020. 

 

Lars Z. er i gang med at udarbejde et regneark vedr. organisering af slagtningen. 

Annita udarbejder vagtplan sammen med Lars M. 

 

Pris for de 3 Welsh Black dyr: 23.755 kr.+ moms. 

 

 



8. Næste møde 

 

Torsdag den 2. april kl. 20.00 hos Lars M. 

 

 

 

Forslag til dagsorden for næste møde: 

 

1. Godkendelse af referat. 

2. Årshjul 

3. Siden sidst 

4. Arbejdsdage 

5. Hjemmeside + info-skilt 

6. Evt. 

 


