
       FNoK-bestyrelsesmøde i landlige omgivelser. 

   
  
               Her følger referat fra vores ”Corona” møde den 16-4-2020 

  
1. Det går fint med de 11 dyr. Søren Brems giver besked, når han sætter de 2 ”overvintrende” dyr ud. 
2. Mulepumper er tjekket og fungerer. SAP bestiller 2 x mineraler til arealerne. 
3. Lars T. aftaler med Per Birkemose, at det nye areal bliver afslået. Slåningen betales af AVJF. 
4. Lars T. fører tilsyn med dyrene i denne uge og Mogens tager næste uge. 
5. Annita udarbejder en vagtplan, som vi kan sende ud inden intromøde for de nye medlemmer. 

Forslag til dato for intromøde: Tirsdag den 5. maj kl. 19.00. Mødested ved skuret. 
Lars T. sender indkaldelse ud til de nye medlemmer. 

6. Vi har afsat ca. 45 andele, svarende til ca. 11 af de 13 dyr.  
Måske græsser vi blot med de 13 dyr i år. 

7. Annita aftaler med Jesper Vagn, at han skriver en artikel til Det Rigtige Faaborg. 
Han kontakter Lars T. om fakta om foreningen. 

8. Vores eventuelle aftale med Brugsen afventer lige, om vi kan afsætte alle 13 dyr. 
9. Lars T. laver et nyt lamineret kort over arealerne til vores kasse. 
10. Lars T. sørger for et Info-skilt med oplysninger om foreningen, som sættes op ved kassen. 

Hvem er vi, og hvordan kommer man i kontakt med os … 
11. Regnskabet lægges på vores hjemmeside. 

Det sendes dog ud til de medlemmer fra 2019, der ikke er medlemmer i år. Lars T. sørger for dette. 
12. Annita har talt med Kasper fra FMK i dag. Kommunen vil snarest gå i gang med at skabe en bedre 

passage for dyrene langs hegnet til det lille areal  
Det er planen, at de fældede træer bliver liggende på arealet. Vi har selv udbedret hegnet, og det 
fungerer. 

13. Datoer for arbejdsdage ligger på hjemmesiden. 
14. Lars T. og Annita finder en dato for justering af vores ansøgning om landbrugsstøtte. 

Forslag til dato: Torsdag den 23. maj kl. 19 hos Lars T. 
15. Forslag til dato for næste bestyrelsesmøde i FNoK: Tirsdag den 12. maj kl. 20.00 hos Lars M. 

Forslag til dagsorden: 

  
1. Godkendelse af referat. 
2. Siden sidst 
3. Årshjul 
4. Tilsyn og vagtplan  
5. Arbejdsdage 
6. Artikel om FNoK 
7. Info-skilt 
5. Hjemmeside 
6. Evt. 

 

Annita 


