
Bestyrelsesmøde den 2. marts 20

Til stede: Marianne Andersen, Kim Christoffersen, Elly Baider, Claus Ditlev Larsen, Lars Leth 
Buhl, Volle Østergård.

1) Valg af dirigent og referent: Marianne valgtes til dirigent, Lars til referent.

2) Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.

3) Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt.

4) Nyt fra formanden: Claus kunne fortælle, at hornfiskedagen er fastsat til den 3. maj. Lars 
Valsted og Charlotte (naturvejleder og DOF) har henvendt ig om inspirationsmøde. Det 
fastsættes til mandag den 16. marts kl. 14.00. Næstved Kommune – NK – har godkendt 
samarbejdsaftalen – desværre den gamle. Claus har eftersendt den nye aftale. Budget og 
regnskab er sendt til NK. Byggemøde med Christina Olsen fra NK onsdag den 25.03. kl 
10.00. Desuden har Claus oprettet NEM-ID til foreningen.

5) Konstituering og evaluering af generalforsamling: Ingen dramatik. Og ingen ønsker om 
udskiftning i bestyrelsen. Claus, Kim og Lars var på valg. Og alle tre blev genvalgt for to år 
uden modkandidater. I forbindelse med konstitueringen havde Claus udfærdiget en liste med
opgaver, der skal fordeles mellem bestyrelsens medlemmer. Det medførte, at Claus 
fortsætter som formand, Lars overtager næstformandsposten sammen med sekretærposten, 
og Kim fortsætter som kasserer. Ved formandens fravær i forbindelse med større åbne 
arrangementer er det Volle Østergård, der påtager sig rollen som den, der byder velkommen 
og i øvrigt ”hygger” om folk.

6) Økonomi: Vi har pt kr 521, - tilgængeligt i kassen.

7) Skal vi søge Lokalrådet om penge til kommende arrangementer: Vi søger om penge til 
sommerfest og foredrag- Elly søger Lokalrådet, og Marianne kontakter naturvejleder med 
henblik på foredrag. Claus fremlagde udklip fra avisen om mulighed for at søge midler via 
Grøn Pulje i NK. Ansøgningsfristen er 01.04. Marianne og Henning udarbejder et budget for
indretning af formidlingsrummet – og søger kontakt til NK.

8) Tidsplan for formidlingsrummet: Henning forventer at begynde arbejdet med 
formidlingsrummet medio marts. 08.04. er først arbejdsonsdag, og i den forbindelse giver 
det mening at invitere DOF og stensamlerne til at tale indretning af rummet. Med formidling
i øvrigt foreslås en stor opslagstavle i madpakkerummet.



9) Beskæring mm: Poul Stahlsmidt medvirker på første arbejdsdag søndag den 29.03. Claus og
Henning medbringer motorsave. Vi skal have puslet en arbejdsplan på plads – som kan 
omhandle græs, hegn ved træer, rengøring, tagrender, port til værkstedet oa.

10) Muldtoilet eller alm. toilet åbent hele året: Muldtoilet opføres eventuelt mellem bygning og 
brændestak. Claus søger.

11) Evt: Inspirationstur tirsdag den 10.03. er aflyst. Gennemføres i stedet tirsdag den 21.04. 
Koden på nøgleboks ændres. Ingrid har givet vinrødt velour til dug, og tilbyder at arrangere 
gardiner. Desuden tilbyder hun hindbær, skovjordbær og hassel til udplantning.


