
FNoK  

Referat fra bestyrelsesmøde den 14.7.2021, kl 19.00 

Sted: Øster Møllevej 3, 5600 Faaborg 

Til stede var: Svend Anker, Lars Z., Lars M., Erik, Louise, Mogens, Annita 

Afbud fra Jan. 

 

1. Færdiggørelse af konstitueringen. Mogens trak sig som bekendt efter seneste 

møde. Formanden ser ikke en næstformand som tvingende nødvendig, men 

det er praktisk ved fravær og hvor der er økonomiske forhold der skal afklares 

med banken, leverandører og samarbejdspartnere i øvrigt. Formanden så 

gerne udpeget en person der kunne stå for PR – opgaven, aktiviteter for 

medlemmerne (besøg i Bakkerne med fortælling om deres dyrehold, - 

afslutningsarrangement o.m.a.) 

Ad 1)  

Mogens tager hånd om hjemmeside og vil gerne hjælpe. 

Mogens kan assistere SAP – eksempelvis ved kontakt med slagter, hvor det er 

godt at være 2. 

Louise foreslår udvalg: 

Græs- og hegnsudvalg – Erik, Jan og Lars M. 

Dyr og slagtning – Annita, Lars T. vil måske være med ? 

PR og aktiviteter – Louise og Mogens 

 

Vi bør have et fælles elektronisk arkiv – Dropbox 

Lars M. forsøger at genoplive vores Dropbox 

Vi skal også have referater på hjemmesiden. 

 

SAP tager en snak med vores dyrlæge Søren Illum og slagter. 

Vi slagter alle dyr på én gang i slutningen af oktober. 

Vi skal have planlagt afhentning af de 2 dyr hos Erling Rasmussen. 

SAP taler med slagter om det. 

 

 



2. Bestyrelsesmøderne: Afholdelse – sted, tidspunkt, hyppighed og varighed. Til 

det sidste punkt – varighed – er formandens oplæg at møderne ikke må være 

længere end 2 timer. Undtagelser, som eksempelvis dette møde, vil 

naturligvis forekomme, men det skal være undtagelsen. Referatet oplæses på 

mødet og udsendes om muligt på mødet, ellers umiddelbart herefter. Herved 

undgår vi at skule have et punkt på dagsordenen der hedder ”Godkendelse af 

seneste referat”. 

Ad 2) 

Vi holder ca. 8 årlige møder á 2 timers varighed. Start kl. 19.00  på skiftende 

ugedage og mødested. 

 

3. Opgavefordeling, herunder årshjul. Formanden forsøger til mødet at få en samlet 

beskrivelse af de opgaver LT har påtaget sig. Formanden er meget åben over for 

en bredere fordeling af opgaverne. Pleje af arealer og hegn kræver flere personer 

hvis vi fortsat skal have så stort et område for 13 – 15 dyr. 

 

Ad 3) 

Der ligger sporadiske input til årshjul. 

SAP holder et møde med Lars T. 

Vi betaler en landbrugskonsulent for at opdatere vores Fællesskema (ansøgning 

om landbrugsstøtte). 

Lars T., SAP og Annita deltager. 

Vi beder Lars T. om at tage et møde med AVJF om frahegning af en del af arealet 

samt rydning af opvækst langs sognediget. 

 

4. Økonomi: Hvad har vi at ”råde” over? Overdragelse af regnskabsopgaven!? 

Ændring af navne til Banken, leverandør, slagter, Betaling for de to dyr vi skal 

have fra Rasmussen. 

Ad 4) 

Skal være et fast punkt på dagsorden. 

Foreningskonto: 41.300,- kr. 

Grøn støtte: 50.000,- kr.  

Lars M. overdrager opgaven til Lars Z. 

Banken har brug for Navn, kopi af pas/kørekort og sygesikring. Sendes til Lars M. 



på mail senest fredag den 16. juli. 

SAP kontakter leverandør og slagter. 

Lars M. har betalt Erling for alle dyr. 

 

5. Andele: Er alle andele afsat? 

Ad 5) 

Vi har 60 andele. Der er betalt for 56 dyr. 2 uafklarede og 2 ikke afsatte andele. 

Alle arbejder for at få dem afsat. Vi melder til Lars M. på mail, hvis vi har fået en 

andel afsat. 

6. Dyr til 2022!: Rasmussen har givet os navnet på en leverandør som ikke er 

producent! Hvor mange skal vi reservere? 

Ad 6) 

Erling har formidlet kontakt til en kreaturhandler. 

SAP får et tilbud på levering af 15 dyr til Sundet. Det skal være 2 års dyr og helst 

bare fra op til 2 forskellige besætninger. 15 dyr med forbehold for at antallet kan 

reduceres. 

 

7. Indkøb af udstyr til markarbejde: Vi har 2 buskryddere og 3 leer som kan 

anvendes, men leerne er, meget forståeligt, ikke ret populære blandt 

medlemmerne, - de er vanskelige at arbejde med og kræver muskelstyrke. 

Flere buskryddere er en mulighed. En såkaldt fingerklipper vil kunne hjælpe, 

men kan ikke anvende alle steder og er forholdsvis dyr. En af vores 

medlemmer har en fingerklipper og vi kan sikkert få en fast aftale med ham 

om hjælp, - mod betaling! 

Ad 7) 

Vi indkøber 2 buskryddere. Erik og Lars M. beslutter. 

 

8. Eventuelt: 

Ad 8) 

Hvis I har udlæg fra Nyretapper-aftenen, så giv Lars M. besked. 

Materiale i vores boks mangler. Hvordan kigger vi på dyrene m.m. 

Lars T. har nok en kopi, som vi lige skal have kassen opdateret med. 

Det klarer SAP. 



 

Vi drøftede, hvordan arbejdsdage skal planlægges. 

Kan vi vælge nogle lørdage med flere timer ? 

Så kan vi også lave noget socialt sammen som spise en frokost eller lignende. 

Skal man deltage i 2 arbejdsdage eller i en lørdag ? 

Skal vi have et arrangement med naturvejleder ? 

I år kan vi nå at lave en fin sæsonafslutning. 

 

9. Næste møde: 

 

Ad 9) 

Næste møde tirsdag den 31. august kl. 19.00 hos Mogens – Svendborgvej 42. 

 

Referat er oplæst og godkendt. 

 

SAP / Ansve 

 

 


