
Referat af Bestyrelsesmøde 07-12-2020 

Deltagere: Lars, Birgitte, Klaus, Hanne, Jonna, Martha, Torben og Maibritt 

Afbud:   

 

1 Bemærkninger vedrørende sidste referat, alle arrangementer incl. 

Generalforsamling er udsat p.ga. corona situationen. Vi holder fast i fremstilling og 

opsætning af fuglekasser, og vi fik da også startet op med fast dagsorden. 

2 Mange har indbetalt kontingent, 54 medlemmer har indbetalt i dag. Jonna gør 

opmærksom på at vi har et forholdsvis stort el-forbrug, og følger på det, ved at 

kigge i forbrugsmønsteret. 

3 Der er ikke noget nyt fra formanden, bortset fra Sommerby som vi går videre til. 

4 Der er ikke nogen planlagte aktiviteter i fælleshuset grundet corona. 

5 Sommerby 2021. Vi satser på at kunne holde sommerby 2021, der vil dog ikke blive 

indgået bindende aftaler som ikke kan udsættes, hvis corona situationen 

fortsætter. Der skal laves en ny pladsplan af hensyn til brandplan, Lars, Torben og 

Klaus kigger på det. Samtidig aftalte vi at arbejde med at lave udskænkning og 

toiletforhold i den nordlige ende af søen. Vi skal have gennemgået brandudstyr, 

opdeling i Mosten / Sommerby, samt kontrollere datomærkning på vores egen 

udstyr. Vi aftalte også at lave en ”Byen´s Bod” der skal dog arbejdes videre med en 

løsning. 

6 Der er indkommet forslag om placering af bord-bænkesæt omkring søen, forslaget 

tager hensyn til græsklipning og besøgende i byen. Bestyrelsen er positivt indstillet 

til det indkomne forslag og er mest tilhænger af løsningen med stenmel. 

Bestyrelsen vil gerne have udarbejdet et budget og forudser at vi muligvis bliver 

nødt til at opdele udførelsen i forhold til økonomien.  

7 Der kom forslag om at lave en blomstereng rundt om frøkoret, som forskønnelse 

men også for at gøre pasningen lettere. 

8 Der er kommet tilbud om fremstilling af et ”bykort” til byen, der er ikke kommet 

noget svar efter at Maibritt spurgte på pris og hvad det konkret gik ud på. Vi 

tænker ikke det er noget der sker mere med. 

 


