
Referat fra bestyrelsesmøde 13.08. 2021

Tilstede:

Dagsorden:

1   Opfølgning på emner:
Lukket-tank-sag er løst for en parcel.
Sag vedr. halvtag er ikke løst. Der arbejdes videre på det.

Hjertestarter: Da der ikke er så mange penge tilbage i vores budget her sidst
på året, har vi indgået aftale med Siegfred Feuchter om at låne hans
hjertestarter i et år eller to til vi selv har sparet sammen til en ny. Der er derfor
bestilt et hjertestarterskab til udendørs brug. Det skal sidde på redskabshuset
på fællesarealet, hvorfra det kan ses når man drejer ned af stien.

Udkast til skrift vedr. campingvogne. Udkast godkendes og udsendes til alle.

2   Arbejdslørdag:
Det er Anker som køber maling til husene + digetrappen.
Yvonne H klarer indkøb til andre materialer + frokost + forplejning.
Opgaver: Fjerne stubbe langs Ondebæk, fjerne ukrudt rundt om de to huse og
terrassen, fjerne ukrudt + male digetrappen, afrense + maling af klubhus og
redskabshus.
rep. af trappen ind til klubhus, vejskilte vaskes, beskæring af beplantning ud
mod områdets veje, andet?

Skal vi holde fast i, at arbejdslørdagen holdes på skift for- og sensommer? Eller skal
den placeres på en fast lørdag i sæsonen?

Det bliver besluttet, at vi fortsat skifter mellem før og efter skolesommerferien.

3   Middag + snak med FMS den 23/8 på Vesterlyng.
Vores gæster fra FMS kommer kl. 18 og vi mødes hos Yvonne H. De skal
vises rundt og vi skal have drøftet forskellige emner til Kalundborg kommune
samt en snak om specifikke sager på området.

4   Beredskabet.
Morten, Lavningen 9 har fået nøgle, da han blev valgt til beredskabet på
generalforsamlingen. Nyt skema/oversigt over beredskabet. Øvelse den 2/10
kl.10 hvor Yvonne J klare lidt forplejning.



5   Økonomi.
Det ser fint ud, der vil være et lille overskud ved årets udgang.

6   Hjemmesiden.
Den er ført a jour.

7   Kommende møder: 2/10 kl. 12 hos Yvonne H. på Vesterlyng.

8   Evt.
Der er en del vand om vinteren i det syd-vestlige hjørne af vores område.
Anders undersøge noget om mulighed og pris for at få det drænet.
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