
Bestyrelsesmøde mandag den 8. Juni 2020 kl. 19.00-21.00.
Til stede Claus, Marianne, Kim, Henning, Volle, Elly og Lars.

1. Dirigent og referent: Marianne dirigent og Lars referent.

2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.

3. Godkendelse af sidste referat: Referat godkendt.

4. Nyt fra formanden: DOF har trukket sig fra et eventuelt fremtidigt samarbejde. Eller rettere: 
Charlotte har trukket sig. Volle tager kontakt til kredsformanden i Storstrøms amt. Claus har talt 
med Finn fra stensamlerforening og går videre med det. Christina fra Næstved Kommune (NK) vil 
sørge for at søge de nødvendige tilladelser til multtoilet - eller finde ud af, hvor der skal søges.

5. Økonomi: Vi har modtaget 20.000,- kr. + 7.000,- kr. fra NK. Der skal laves særskilt regnskab for 
de 7.000,- kr. til formidlingsrummet. Spar Nord tager nu 700,- kr. alene for at vi har penge stående 
på en konto hos dem - samt 1,- kr. for hver eneste transaktion. Skal vi skifte?

6. Formidlingsrummet: Formidlingsrummet skal i gang, og vi taler med stensamlerne, 
strandjægerne, DOF og eventuelt en botanisk forening. Claus forsøger at få en aftale med Finn fra 
stensamlerne og strandjægerne om at komme til arbejdsdagen den 28. Juni. Volle kontakter DOF-
Storstrøm og Lars forsøger at finde en botanisk forening.

7. Vi sætter gang i arbejdet med at indrette et rum til historisk formidling. Det indrettes med billeder
og med mulighed for fremvisning af videofilm. Claus, Marianne, Rasmus og Volle er med i 
arbejdsgruppen.

8. Muldtoilet. Hvem vil stå for det: Arbejdsgruppe: Kim, Henning og Lars er med i arbejdsgruppen 
for muldtoilet.

9. Beskæring: Forhenværende stadsgartner Poul Stahlsmidt deltager i arbejdsdagen onsdag den 10. 
Juni.

10: Skal vi åbne mere op?: Vi åbner for at frivillige fra foreningen igen kan deltage i arbejdsdage. 
Derimod holder vi igen med at åbne shelterne.

11: Arbejdsdag onsdag. Hvilke opgaver: Græsset slåes, Overblik over bord/bænke sæt. Henning 
indkøbet græstrimmer til slåning rundt om de nyplantede frugttræer. Tagrende kan ordnes - 
Henning har købt en trappestige.

12: Evt: Hjemmesiden er ikke opdateret. Claus kontakter Bo. Henning og Marianne tager kontakt til
forvaltningen om udendørs shelter.
 

Referent Lars Buhl


