
Referat af bestyrelsesmøde 2.december 2019.

1. Dirigent: Marianne, referent: Elly.

2. Dagsorden godkendt.

3. Referater fra forrige bestyrelsesmøde og x-tra møde 12.november godkendte.

4. Fra formanden:

 Det ønskede skilt ved Draget er endnu ikke kommet op, kommunen arbejder på det,

 men Claus vil rykke.

 Beskæring af bevoksninger, se pkt.8.

 Marianne og Claus har sammensat en ny drifts-og samarbejdsaftale med Næstved kommune,

 drøftes under pkt.11.

5. Økonomisk tilstand, information fra Kim.

 For at ansøge fonde, har Claus brug for, at foreningen er tilknyttet en nem-id ordning,

 Kim taler med SparNord.

6. Marianne og Henning har lavet en plan for indretning af formidlingsrummet,incl.omk.

 Forslaget vedtaget, Henning går i gang når tid og vejr passer.

7. Kommende generalforsamling – datoen er nu sat til ONSDAG 19.FEB.2020 KL-19.

 Lokale bestilt i Karrebæk hallens cafeteria.

 Susanne Jørgensen foreslås som dirigent.

 Claus fremlagde stikord til formandens beretning: organisationen, venneforeningen,

 udført arbejde og hvad der skete i 2019.

8. Beskæring: Claus har haft kontaktet med medlem af foreningen, anlægsgartner Poul Stahlsmith,

 som gerne vil komme ud og give gode råd.

 Møde aftales, deltagere fra bestyrelsen: Marianne,Volle og Elly som kontakter ham.

 (2285 4655)

9. Udkast til budget 2020 forberedt af Claus.

 Vi forsøger at finde bord/bænke på genbrug, ikke muligt at reparere vores gamle.



 Kim vil forberede regnskab 2019 til bestyrelsesmødet februar 2020.

 Mht til udgifter til vedligeholdelse som pålægger kommunen, skal forberedes en liste

 til brug for kommende tilsynsmøde med kommunen.

 Eks. Rådne vinduer,stensætning,tænd/sluk lys toilet og beskæring.

10. Der lukkes for vandet når frosten truer. Kim og Henning holder øje.

11. Til den ny udarbejdede samarbejdsaftale med kommunen, har leder af teknisk afdeling

 Helle Jessen umiddelbart ingen indvendinger, betyder det, at den er godkendt?

 Marianne taler med Helle.

12. Eventuelt.

 Henning var interesseret i kommende badebro og shelters. Hvor skal vi søge tilladelse,

 og hvilke fonde kan vi søge ?

 Marianne vil søge oplysninger hos Helle vedr. tilladelser, yderligere vil hun til vor

 næste generalforsamling invitere en person, Louis, en aktiv arrangør, som har erfaring

 med at søge fonde.

 Debat om formandsposten, hvad skal vi gøre, hvis Claus beslutter at stoppe om et år?

 Han opfordres til at uddelegere noget arbejde til andre bestyrelsesmedlemmer. Desuden

 vil vi på kommende generalforsamling, forsøge at få udvidet bestyrelsen til 8-9 personer.

 Tak for godt mø 


