
Hermed referat fra FNOK- bestyrelsesmøde den 19. august 2020. 
 

Dagsorden: 
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5. Arbejdsdage 
6. Artikel om FNoK 
7. Info-skilt 
5. Hjemmeside 
6. Evt. 

 
1. Referat er godkendt. 
Skriftlig kommentar om kødregnskabet. 
 
2. Siden sidst 
Der er afholdt arbejdsdage. 
34 % vælger at betale gebyr for ikke at være med på arbejdsdage. 
Der er brug for mere opbakning til arbejdsdagene. 
Der er slået bjørneklo. 
Gangbroen er for kort, og der ligger stadig stammer i vejen. 
Dyrene har ikke været nede på arealet ved gymnasiet. 
Annita snakker med Kasper i kommunen. 
 
Lars T. tager en snak med Jakobs Palsgaard om slåning af arealet. 
Kan vi finde nogle flere dyr ? 
Øge afgræsningen med dyr udefra ? 
   
3.  Årshjul 
Forpagtningsaftale med kommunen udløber pr. 31. december. 
Formulering vedr. adgang til det lille areal og vores forpligtelse til at afgræsse det. 
Kontrakt drøftes på næste møde. 
Lars Z. vil gerne stå for organisering af slagtningen fremover. 
Lars T. sætter ham ind i det. 
 
4. Tilsyn og vagtplan 
Tilsynet kører fint. 
Vagtplan er bemandet til uge 42. 
Vi mangler at afsætte 1 andel ifølge Lars M. 
 
Tidspunkt for slagtning: 24. oktober – alle 13 dyr. 
Slagtetidspunkter aftales også. 
Lars T. aftaler med slagter. 
 
5. Arbejdsdage 
Der er arbejdsdag den 27. august. Der er p.t. 3 tilmeldte. 
Dyrene flyttes til det høje areal. 
Arealet skal afslås. 
Vi har brug for lidt flere folk til at hjælpe med at slå under hegn. 
Vi kan købe en buskrydder til. 
 



6. Artikel om FNoK 
Lars T. kontakter Jesper vedr. artiklen. 
Oplæg til Det rigtige Faaborg. 
 
7. Info-skilt 
Lars T. har indkøbt 2 rammer til opsætning. 
Svend Anker monterer skiltene. 
 
8. Hjemmeside 
Mogens lægger løbende materiale på siden. 
Medlemsliste er opdateret. 
 
9. Eventuelt. 
Vi skal aftale en fællesspisning. 
 
Dagsordspunkter til næste møde: 
Forpagtningskontrakt. 
 
Næste møde: 
Fredag den 2. oktober med spisning hos Lars T. 
 
 

 
Bedste hilsner  
Annita 
 
 


