
Fnok-bestyrelsesmøde den 2. oktober 2020: 

 1. Referat fra mødet den 19. august 2020 er godkendt. 

 2. Siden sidst. 
Dyrene er flyttet til det høje areal. 
De ser super fine ud !! 
Al hegn er nu gennemgået – Tak til det arbejdende folk 
Det høje areal er afpudset efter aftale med AVJF.  
Per Birkemose har klaret det. 
3. Artikel om FNoK 
Der er aftalt møde med Henrik Poulsen fra Det rigtige Faaborg torsdag den 8. 
oktober. 
Artiklen kommer med i bladets november nummer. 
Lars T. og  Svend-Anker mødes med journalisten og fortæller om FNoK. 
4. Fornyelse af forpagtningskontrakt 
Forpagtningskontrakt med FMK udløber til årsskiftet og skal fornys. 
Vi må tage det forbehold, at det lille areal ved gymnasiet kun bliver afgræsset, hvis 
kommunen kan sørge for en bedre adgang til arealet for dyrene. 
5. Slagtning m.m. 
Lars T. og Lars Z. sender info ud om slagtning til medlemmerne. 
Hvilken slagter bruger vi, hvordan foregår udskæring m.m.  
Medlemmerne må selv organisere spegepølser og aftale det med slagteren. 
Kan Steffen give medlemmerne et godt tilbud  på spegepølser ? 
Medlemmerne betaler i forhold til antal kg på krogen – svindet er ca. 33 %. 
Dyrene skydes den 31. oktober. 
Medlemmerne skal tage stilling til: 
Udskæringsdatoer, størrelse af dyr, 
om de selv deltager i forbindelse med udskæringen, ønsker vakuumpakning m.m. 
Vi anbefaler, at man selv er med til udskæringen. 
Ønsker til indmad:  
Tunge, hjerte, nyrer, kæber,  
Nyretapper til bestyrelsen 
6. Info-skilt 
Infoskilte sættes op ved kassen, ved opgang til bakkerne langs sognediget og på 
skuret. 
7. Hjemmeside:  
Info om slagtning skal med på hjemmeside. 
8. Eventuelt. 
Vi har brug for i alt fald 16 dyr for at afgræsse vore arealer tilstrækkeligt. 
Søren Brems vil gerne sætte supplerende dyr på, hvis vi får brug for det. 
Vi regner med at kunne få 15 dyr fra Erling. 
Vi skal lige have bekræftet vores aftale med Erling.  

Indmad kan afhentes hos Svend-Anker mandag den 2. november. 


