
     Bestyrelsesmøde d. 12-09-2022 

      Klokken 19.00  

 

Til stede: Henriette, Bente, Niels-Bjørn, Inge, Susanne, Torben, Tina 

Fraværende: Ingen. 

Godkendelse af referat Referat fra  sidst  godkendes.  
Fondansøgning Ingen penge fra regionen denne gang til konsulentbistand. 

 
Afslag fra Hedeselskabet på shelters ved søen. 
 
Fondsøgningskursus: 
Torsdag d. 13. oktober kl 16.45 til 21, Inge, Bente og Tina. 
 
Invitation fra Nr Vosborg ”Samtalesoiré på vestjysk”. Hanne er meldt til, 
Inge vil se om hun ikke kan få tid. 
 

Sensommerfest Indtil videre 38 tilmeldte. 
Opgaver uddelt iht. plan fra sidste møde. 
 

Renovering af 
madpakkehus, fiskebro, 
vognskur, bålsted, 
klubhus mm. 
 

Der blev ikke tid til det i sommerferien. 
Det kræver en grundigere rengøring for alger og mos end først antaget. 
Susanne sponsorer algefjerner osv. 
Madpakkehus, vognskur og brændeskur. 
 
Der er kommet træ hjem til fiskebro.  
 
Klubhuset males til foråret, der kigges på årsag til afskalning.  
 
Der er kommet tilbud på at få isolering og plader op indvendigt i 
Klubhuset. 
 

Fællesspisning 
 

Oktober: Tirsdag d. 11. kl 17.30 - 19 
November: Mandag d. 14. kl 17.30 - 19 
 

Ansøgning til Grøn 
pulje 

Svar i oktober / november. 
Ansøgt for ca. 1,7 mio. 
 

Hjemmesiden 
Kukkassen 
Facebookside 
 

Hjemmeside: 
Siden skal opgraderes for at få WordPress med. Vedtaget. 
Siden forventes færdig til upload 1. november. Godkendes af bestyrelsen 
inden udgivelse. 
 
Ny Bur Facebook gruppe - Det Frie Bur. Den eksisterende er lukket for at 
slippe for falske profiler og spam opslag.  
 



Medlemmer  - ind/ud 1 har meldt sig ud og 1 har meldt sig ind. 
 

Blomster i byen 
Samler vi frø 
Skal områderne fræses 
i år 

 

Nyt om økonomien 
 

Skal prisen for el hæves ved udlån af Klubhuset? Prisen hæves til 7,- kr. 
pr. kWh. Starter pr. 1. oktober.  
 
Betaling for kaffe 
 

Evt: Niels-Bjørn foreslår at vi får gjort skabe og skuffer rene ca. 1 gang om 
måneden, for at få det til at se pænt ud ved udlån. 
 
Batteri til solceller er stadig uafklaret. Dokumentation sendt til producent 
i Tyskland. 
 
Niels-Bjørn arbejder videre med skinner til glas skufferne. 
 

 

Inge har kage med. 

 

Næste møde: Mandag d. 3. oktober kl 19 

 


