
 

Referat fra FNoK-bestyrelsesmøde den 16. juni 2020 
 
 

1. Godkendelse af referat 
Bemærkninger til referat: 
Det er kødregnskabet, der kan sendes ud pr. 1. december. 

 
2. Siden sidst 

Tilskud: Vi prøver at regulere markblokken. Vi justerer, når det nye luftfoto for 2020 kommer. 
Vi har modtaget vores landbrugsstøtte. 
Betaling Søren Brems: 2 x 1500,- kr.  
Vi har ikke hørt nærmere om den spændingsgiver, vi har indleveret til PIT. 
Evald Iversen har ikke meldt tilbage. Vi tjekker lige igen. 

3. Årshjul 
Diverse materialer skal opdateres. 
SAP samler alle input. 

 
4. Tilsyn og vagtplan 

Lars T. har styr på batteri til spændingsmåler – det er ikke altid folk kan få det til at fungere. Den 
skal lige maseres lidt på tråden og udslag kan være svær at se i solskin. 
Ryddet materiale er lagt op til hegnet. Det beder vi Kasper fra kommunen om at tage.  
De stammer, der ligger langs hegnet, skal fjernes. Snakke med Kasper om, der kan lægges noget 
materiale på den nye overgang, så køerne tør bruge den. 
Annita kontakter Kasper. 
Vagtplanen kører. Det er ikke altid folk kigger på den seneste og opdaterede version på nettet. 

5. Arbejdsdage 
Der er brug for at flere melder til arbejdsdagene: Næste gang er 7. juli. Der er kun 1 tilmelding. Det 
kniber med at nå hegnslinjen rundt ! 
Vi skal sende en reminder ud, om at folk skal melde sig til den 7. kl. 19.00. 
Forslag om også at tage en formiddag – for pensionisterne den 7. kl. 10.00.  
Det klarer SAP og Lars T. 

6. Artikel og FNoK 
Kommentarer til Jespers artikeludkast sendes til Lars T. 
Lars T og Jesper færdiggør artiklen. Lars T. kontakter Det rigtige Faaborg. 
 

7. Forslag til skilt 
Lars T. har udarbejdet forslag til skilt. Laves i A3 og sættes op ved vores kasse + ved skuret. 
 

8. Hjemmeside 
Forslag om at vi kan linke til AVJF. 

9. Eventuelt 
Lars tjekker GDPR for foreninger. 
 

10. Dato for næste møde: Onsdag den 19. august kl. 20.00 hos Lars M. 
Der er arbejdsdag den 10. august kl. 19.00. 
 
 Annita Svendsen 
 
 
 


