
FNoK - Referat fra bestyrelsesmøde den 16. marts 2021 
 

1. Referat fra onlinemødet den 14. januar 2021 

Ingen bemærkninger til referatet. 

 

2. Siden sidst  

- Brev til medlemmerne af 20. januar 2021 vedr. generalforsamling mm. 

-  Forpagtningskontrakt er endelig underskrevet af borgmesteren og kommunaldirektør. 

- Annoncen i Det Rigtige Faaborg 

-  Hjemmeside rettet og kontakt/besked fungerer 

 

Michael skal på listen – ønsker andel næste år. 

Ebbe ønsker ikke at stå på listen. 

Folk har set annonce + planche, og vi har fået henvendelser om medlemskab. 

Kasserer noterer henvendelser og melder tilbage til folk. 

 

Det aftales med FMK, at slåning af arealet ved Sundet skal ske, når det er muligt. 

Kommunen fik desværre ikke slået arealet, mens der var frost. 

Annita har kontakten til FMK og Kasper herom. 

 

3. Økonomi: 

- Regnskab 2020 status 

-  Antal af nye medlemmer/andele 

- Antallet udmeldte 

 

Regnskab 2020 er godkendt. 

 

Vi har nu modtaget landbrugsstøtte / tilskud til plejegræs: 

GB + Grøn Støtte: 7.287,76 kr. 

Plejegræs: 7.837,50 kr. 

 

4. Nye dyr – antal andele 

- 13 dyr er aftalt 

-Status over andele:  

40 har betalt 

4 er interesserede 

 

5. Brev til medlemmerne 

- Aflysning af generalforsamling 

- Hvad gør vi? 

Uændrede betingelser indtil generalforsamling kan afholdes. 

 

1. arbejdsdag:  Lørdag den 27. marts kl. 10.00, hvor hegningerne bliver gennemgået. 

Dyrene kommer søndag den 5. april. 

Forslag om fælles introdag søndag den 11. april kl. 15 med efterfølgende fælles spisning. 

Vi vil servere lidt forplejning i forbindelse med, at dyrene ankommer – til de medlemmer der kommer 

for at se dyrene komme ud. 



Lars sender udkast til brev ud til kommentering. 

Regnskab sendes med ud – godkendelse på generalforsamling. 

 

 

Lars M. sender liste til Lars T. som tjekker dem, der ikke har meldt tilbage – måske vil de gerne have 

en andel ? 

 

6. Arbejdsdage og vagtplan 

Arbejdsdag i uge 12. Lørdag den 27. marts kl. 10.00. 

 

Annita får en opdateret medlemsliste og udarbejder vagtplan til udsendelse i uge 15. 

 

7. Hjemmeside / info til medlemmerne 

Indbetaling via hjemmeside ? 

Mogens har undersøgt det:  

Udvidelse af hjemmesideordning fra nuværende pris på 500,- kr. til ca. 1.400,- kr. 

Herudover koster det at foretage indbetalinger, og det koster at gøre det hele klar til betaling. 

Indbetalingsudbyder – Stripe kan kun tage VISA og ikke Dankort. 

Vi konkluderede, at det nok bliver for dyrt med det antal betalinger, vi skal foretage. 

 

8. Eventuelt 

Lars Z: 

Jan Bay Johansen vil gerne stille op til bestyrelsen som menigt medlem. 

Lars M. vil gerne afgive kassereropgaven. 

Lars Z. vil gerne overtage efter generalforsamlingen. 

 

Sanne Frederiksen, Aage V. Jensen har overtaget arealansvar. 

 

9. Næste møde 

Vi aftalte ikke noget næste møde ud over mulighed for fælles spisning søndag den 11. april. 

 

Annita S. 

 

 


