
 
Referat fra møde den 19. maj 2020 
 
Lars oplyste, at han ikke fortsætter som formand og træder måske helt ud af bestyrelsen. 
Vi skal have årshjulet på plads forinden. 
Bemærkninger til referatet: 
Der er ikke gjort mere ud af at afsætte via Brugsen lige p.t. 
Der er 5 ledige andele. De skal nok blive afsat. 
Aftale skal på plads med Søren Brems om betaling for vinterkvarter. 
Der var problemer med strømgiver i aftes. 
Vi har lånt en ny strømgiver og får den gamle repareret. 
Der er strøm på Sundsidens hegn, og dyrene er nu flyttet til det kommunale areal. 
Der arbejdes på at finde årsagen til den manglende strøm på hegnet. 
 
Forpagtningsaftaler scannes og sendes til Mogens. 
Vi skal have diverse data på USB-nøgle – herunder kode til Web-dyr. 
Vi modtager støtte til plejegræs nu – ca. 7.000 kr. 
Lars og Annita tager en kontakt til LBST om støtte for 2020. 
Der er behov for at få indtegnet en markblok i den tidligere askeskov. 
Vi kan justere markblokke her: 
https://lbst.dk/landbrug/kort-og-markblokke/markkort-og-markblokke/#c4960 

 
 
Årshjulet: 
Der udarbejdes et regneark for økonomi Lars Z. + Lars M. 
Årsregnskab bør kunne udsendes omkring 1. december. 
 
Tilsyn og vagtplan 
Introdagen var fin. 
GDPR kursus er en mulighed, men vi deltager ikke lige nu. 
Kan det være et problem, at mail sendes til alle ? 
Lars M. tjekker retningslinjer for foreninger. 
 
Jesper Vagn udarbejder en artikel om FNoK til Det rigtige Faaborg. 
Han kontakter Lars T. om oplysninger. 
Lars T. arbejder på et info-skilt og kommer med et forslag. 
 
Hjemmeside: 
Mogens skal have nye billeder, kort, tilsynsvejledning, forpagtningsaftaler. 
Kan billederne organiseres i forskellige temaer og forsynes med tekster ? 
Billeder af dyrene, billeder af natur – flora og fugle. 
Nyhed om aktuelle emner – Nu har vi haft arbejdsdag …. 
 
Eventuelt: 
Mail fra Evald Bundgaard Iversen – han har ikke hørt fra os. 
Lars T. ringer til ham. 
Jørgen Olesen om for lidt kød: 
Vi har opfordret til, at han tog en kontakt til slagteren om det. 
Lars T. foreslog så, at de besøgte slagteren sammen. 
Der har været afholdt et møde med slagteren. 
Jørgen får tilbudt en kompensation på 350 kr. 
 
FMK har etableret en passage for dyrene langs hegnet til det lille areal. 
Der er behov for at få flyttet nogle af de stammer, der ligger i vejen for stien. 
 
Spørge kommunen om, de vil fjerne det ryddede materiale for os.et ligger Lige øst for Rågeskoven i svinget. 
Annita taler med Kasper om det. 
 
 

https://lbst.dk/landbrug/kort-og-markblokke/markkort-og-markblokke/#c4960


Næste arbejdsdag afholdes den 2. juni. (+ den 9. juni og den 17. juni) 
 
Dato for næste møde: 
Uge 25: Tirsdag den 16. juni kl. 20 hos Lars M. 
 
 
VH Annita 
 
 
 
 
 
 
  
  


