Veddelev Kolaug

Referat af bestyrelsesmøde den 6. marts 2018
Til stede:

Lilian, Per, Thor, Bent, Torben og Morten

Pkt. Emne

Beslutning
Thor har oprettet en skjult Facebook gruppe:

1

Facebook

”Veddelev Kolaug”
Indtil videre er kun Morten inviteret og den skal udvikles lidt
mere inden alle inviteres.

2

Støtte

Vi har fået tilsagn om hektarstøtte på 2600,- pr. hektar pr. år
de næste 5 år. Processen har været lang og indviklet og selve
støtten skal hvert år søges for det pågældende år. Første år vi
kan få støtten er 2019. Pengene vil blive indsat på en hegnsopsparing. Almindeligt udstyr (buskrydder mv.) finansieres fortsat
over driften.

3

Generalforsamling

Indholdet til indkaldelsen til generalforsamlingen blev gennemgået. Lilian tilretter og udsender.

4

Regnskab

Regnskabet viser et underskud på godt 9000 kr. Der blev færre
kilo kød end forventet og vi fik ikke hævet prisen tilstrækkeligt.

5

Budget

Budgettet blev fremlagt. Vi øger udgiftsposten til buskrydder
mv. med 1000 kr.
Efterbetalingen øges, så vi får et budgetteret overskud på
10.000,-, hvilket skulle kunne dække erstatning af en kalv.
Bent præsenterede Torben, som fremover er villig til at overtage Bents opgaver som dyreansvarlig. Torben stiller op til valg
til bestyrelsen.

6

Indkøb af dyr

Vi regner med 16 kalve + en føreko. Lilian beder om interessetilkendegivelse fra aktive såvel som passive.
Bent aftaler besigtigelse af dyrene og forhandling af pris til den
18. marts.

Hegn

Renovering af hegnet er påkrævet. Nogle af lågerne er rådnet
væk. Der er også flere andre skavanker rundt omkring. Morten
har kontakt til Poda hegn, som vil komme ud og give et bud på
”her og nu” renovering, samt på den lidt mere langsigtede vedligeholdelse inklusiv en større fangfold.

8

Naturpleje

Bent havde opfattet det sådan, at naturplejegruppen ville foretage bekæmpelse af bjørneklo. Det mener de ikke er aftalen.
Thor har forsøgt sig med at skrive i vagtplanen, at man som en
del af vagten skal bekæmpe bjørneklo. Dette er dog nok lidt
optimistisk, så vi finder en anden løsning fremover. Bent vil
gerne fortsat bekæmpe bjørneklo som hidtil, men hvis andre vil
foretage en bekæmpelse ved rodstikning, vil det også være
fint.

9

Oprydningsdag

Afholdes søndag den 22. april fra kl. 10.00-12.00.

7

Veddelev Kolaug
10

Udsætning

29. april hvis muligt

11

Fest

Sidste fredag i august (31/8) og der efterlyses tre medlemmer
til et festudvalg, som skal varetage det praktiske.

