
BESTYRELSESMØDET TIRSSDAG DEN 20. FEBRUAR 

2018 KLOKKEN 18.30 TIL 21.00 

REFERAT 

Mødedeltagere: Karin Rasmussen (KR), Mona Holse (MH), Niels Sørensen (NS), Helene 

Nielsen (HN), Hans Malmskov (HM), Michael Heyn (MHe), og Kjeld Larsen (KL).    
Afbud: NS HN og MH 

1.Godkendelse af referatet fra 17. januar 2017. 

 

Godkendt 

 

2. Orientering/post. 

 Afslag på ansøgning om midler fra ”Mønbogårdfonden”. 

 MB ønsker ikke at være kontakt til politiet – KL er tilmeldt som kontaktperson. 

 

 

3. Regnskabskontrol. 

 Perioden 17.01.18 – 20.02.18. 

Fremlagt og godkendt. 

Formue 63266,51kr. 

 Antal indbetalte kontingenter.   

83 pr 19.02.2018 

 Årsregnskab 2017. 

Fremsendes 

 KR oplyser at bankokassen indeholder 6225 kr. Opgøres på et senere 

tidspunkt. 

 

4. Generalforsamlingen 14. marts. 

 Dirigent – Mogens Hansen har påtaget sig hvervet. 

 Dagsorden og aktivitetsplan – KL. 

 Regnskab og budget – HM. 

 Valg? – kandidat til bestyrelsen? – suppleanter? (MB fortsætter) – revisor (Irene 

fortsætter). 

 Forplejning – MH. 

 Banko – KR. 

Vi mødes kl. 18.00 og gør klar til generalforsamlingen. 

5. Fællesspisning 21. marts. 

 Gammeldags oksesteg fra Forsamlingsgården. 

 Kage – kan vi hver især tage en lagkage med. 

KL, HM og KR tager hver en lagkage med. Om der skal yderligere til afhænger 

af tilmeldingen. 

 

6. Indvielse af ”Liv i den gamle skole” – 26. maj 2018. 

 Tale – John Brædder har accepteret. 

 Program. 

Vi regner med at starte i ”byparken” og går derefter til beboerhuset. 

Tale af borgmesteren og formanden. 

Aktiviteter for børn og voksne. HM kommer med forslag andre må gerne 

hjælpe til. 

 Forplejning – grillmad ved madholdet?? 

Bestyrelsen handler ind. Madholdet har påtaget sig tilberedning. KR 

undersøger om vi kan få sponsoreret en gris til grillning. 

 



 Inviterede gæster (Realdania, Nordea, Friluftsrådet, Guldborgsund kommune, 

Ministeriet for Landbrug og fødevarer, pressen, TV2 – andre??) 

 

 Andet?? 

Tilmelding pga spisning. Foreningen betaler maden. 

 

 

7. Anvendelse af lejrplads. 

 Booking 

Ingen bookning. 

 Betaling??? 

30 kr/5 Euro pr nat pr person. 

MHe sørger for en pengekasse. I øvrigt laves opslag til mobilpay 

 Retningslinjer?? 

 Andet 

Aktivitetspladsen lukkes ved udlejning. 

 

9. Fase 4 – 5 – 6!! 

     4. – 1. sal. 

     5. – Maling m.v. af salen. 

     6. – Toilet i vaskehus. 

     7. – Nye redskabsrum. 

 

Økonomien er ikke til at vi igangsætter de sidste faser umiddelbart. 

KL søger Bygge og Anlægsfonden om penge til indretning af 1, salen. 

 

 

10. Eventuelt. 

 Vi klarer os med Niels’ kagedonation! 

 Bestyrelsesmødet 14. marts aflyses!! 

MHe melder afbud til generalforsamlingen. 

                                                                           

 

For referatet – HM. 


