
Bestyrelsesmøde mandag 3.februar 2020 kl.1900. 

Tilstede var; Volle, Kim, Henning, Marianne og Elly. 

Pkt 1. Dirrigent og referant, Marianne og Elly.

 Pkt.2 : Dagsorden godkendt. 

Pkt.3 : Sidste referat godkendt. 

Pkt.4 : Nyt fra formanden; Talt med Bo mht hjemmesiden, den nye samarbejdsaftale lægges ind, Bo vil også
se på problemer vedr. indmeldelse via hjemmesiden. Kommunen leder efter nye vandhuller til klokkefrøer, 
det bliver ikke på lejrens område. Næstved Kommune , Christana og Grith, efterlyser årsregnskab 2019 og 
budget 2020. Det får de efter generalforsamlingen. Nem-Id på plads, så vi kan begynde fonds-ansøgninger. 
Har bedt Christina om et bygningsmøde. Jan Thorhauge, fotograf og mangeårig gæst på overdrevet, 
tilbyder foredrag. 

Pkt. 5 : Økonomi: Kim forelagde regnskab 2019, som bliver revideret før generalforsamling. Opdelt i to dele,
lejrens regnskab og Rasmus´fond,øremærket til formidling. Sendes til kommunen sammen med budget 
2020.(budget godkendt)

 Pkt. 6: Formidlingsrummet: Rummet bliver indrettet efter den af bestyrelsen vedlagte plantegning. Bliver 
igangsat, når vi nærmer os foråret. Vi har god kontakt med DOF (Charlotte), naturvejleder (Lars Vedsted 
Christoffersen) og stensamlere.De vil løbende blive inviteret ud til lejren, for at se, hvad de kan og vil 
bidrage med. 

Pkt.7: Generalforsamlingen: Som tillæg til hvad vi tidligere har aftalt,foreslår vi, at besøgstallet i lejren, ref. 
Tælleren, kommer med. Ligeledes en opfordring til fremmødte, om at være så søde, at komme ud og 
hjælpe os d.29.marts, hvor vi skal gøre lejren klar til sommersæsonen. 

Pkt.8: Beskæring som også foregår 29.marts, der må gerne medbringes motorsave (benzin) og grensakse. 
Anlægsgartner Poul Stahlsmidt vil supervise!

 Pkt.9.: Henvendelsen fra FGU, vi må sige nej tak. (pga.vores monetære situation).

Pkt.10: Årshjul, er planlagt, mangler datoer for visse aktiviteter. Bl.a. Fishing Zealand, og foredrag. Bliver 
tilføjet løbende. 

Pkt.11: Eventuelt. Vedr. sponsorer, ønsker de at komme på tavle/hjemmeside, skal de maile deres logo til 
os. En ide er opstået! Skulle vi søge Tryg om en hjertestarter ?? 

TAK FOR ET GODT MØDE


