
Indkaldelse til video-bestyrelsesmøde den
23. februar 2021 kl. 1900

Bemærk, at mødet holdes på Jitsi

Deltagere: Jørgen, Henrik, John, Michael, Nanna, Herbert, Torben

Afbud: Anita

Uden afbud: Ingen

Dagsorden

1. Velkommen

Formanden byder velkommen

2. Er der ændringer til dagsordnen?

Der er ingen ændringer til dagsordenen

3. Godkendelse af seneste referat – eller kommentarer hertil

Referatet er godkendt uden kommentarer

4. Siden sidst

4.1.1. Formanden beretter

4.1.2. Brev fra medlem

Kilden 5 ønsker at melde sig ud af MGF. Dette er ikke en mulighed, formanden
forfatter et brev med en forklaring til Kilden 5

4.1.3. Bestyrelsens beretning.

Det er svært at skrive en fyldig beretning i år, da de fleste af MGFs 
arrangementer er blevet aflyst grundet Corona. Dog har vi afholdt Fastelavn 
sammen med Dagli brugsen. Vi har haft Juletræ ved Dagli brugsen og vi har 
deltaget i Julemarchen.  Vi har fået ryddet det sidste stykke på Højen og der er
plantet Kirsebær Laurbærbuske som besluttet ved sidste generalforsamling. 
Vores Hjertestarter har været ude at løbe og den bliver opdateret efter den tur.

4.1.4. Aktionsliste

Det er besluttet at genindføre en aktionsliste. Hvor der noteres de forskellige 
punkter bestyrelsen arbejder med, hvem der er tovholder og fremdriften.
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Aktionslisten vil fremover være et fast punkt på dagsordenen på 
bestyrelsesmøderne.

5. Kassererens indlæg:

5.1.1. Fremlæggelse af afsluttet (ikke-revideret) årsregnskab for 2020

Kassereren har nu afsluttet regnskabet. Resultatet har ikke ændret sig 
væsentligt fra det foreløbige regnskab der blev fremlagt på forrige 
bestyrelsesmøde
 

6. Næste møde.

Forslag: 16. marts 2021 kl. 19 hos mig – ellers på video igen
Forslaget er vedtaget.

Evt.

Koden på trailerlåsene bør skiftes

Gangstien ved fårefolden på engen, der fører ind i skoven, er meget smattet 
og faktisk uegnet til at gå på det meste af året. Det er ikke en sag for MGF, da
det ikke er vores jord, men vi forsøger at bringe det videre til Lokalrådet.

Næstved kommune har nogle midler der kan søges til naturprojekter, der er 
310.000kr i puljen. Måske det er noget for Biodiversitets projektet at søge de 
midler? 

 
Torben Hammer
Sekretær
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