
01.07.19 bestyrelsesmøde referat
 

1. Marianne ordstyrer, Lars referent.
2. Dagsorden godkendt.
3. Referat fra sidst godkendt.
4. Formanden kom med en lille opsang om at huske at man som medlem af bestyrelsen tjekker 

sin mail med jævne mellemrum – anledning var, at kun tre bestyrelsesmedlemmer havde 
svaret på en mail om et møde med naturvejleder Lars Walsted Christoffersen.

5. Punkt 5 og punkt 6 slåes sammen. Vi har endelig fået penge fra kommunen. Vi har desuden 
fået en regning fra blikkenslageren og endnu en for materialer. Vi har altså omkring 10.000 
kroner tilbage, og hvordan prioriterer vi så dem? Sørger Næstved Kommune for eksempel 
for reparation af stensætning/sokkel? Claus kontakter NK for afklaring. Ellers er klargøring 
af formidlingsrum et oplagt bud. I den forbindelse indkøbes grundrens og flisemaling. 
Desuden anskaffes bordplader. Færdiggørelse af køkken, olie på vinduer og vanding samt 
rensning for ukrudt om frugttræer er oplagte opgaver ved den kommende arbejdsdag. Claus 
taler med Hans Enø (HRJ Service) om eventuelt sponsorat og Henning tjekker sin 
værktøjssamling for at se om der er dubletter. Marianne indkøber kost og fejebakke til 
shelteren. Elly indkøber viskestykker på genbrug.

6. (se punkt 5)
7. Kim tager fat i Poul, Søren og Janni om underholdning ved sommerfesten. Volle holder tale.

Claus taler med Enøbageren om sponsorat – eventuelt i form af besøg af isbilen. Marianne 
køber grillpølser. Lars laver sydstatsmad over bål. Indkøb af pavillion udsættes. TU 
inviteres – sammen med borgmester og viceborgmestre og med de tre fra administrationen, 
som deltog i det seneste møde med TU.

8. Bestyrelsen drøftede hvorvidt det skal være muligt at booke shelterne eller om det skal være 
helt og aldeles frit efter først-til-mølle princippet. Eller om det var muligt at kunne booke på 
ugens første dage, mens det så var helt åbent resten af ugen.

9. Punkt 9 udgik.
10. Under eventuelt blev der talt om at brænderummet skal holdes åbent.


