Bestyrelsesmøde 16. september 2015
Hos RR
Til stede: HP, LP, JP, RR, BS, BK kom lidt senere. Afbud fra andre
1: Referat fra sidste møde godkendt.
2: Siden sidst opfølgning
Vi afventer udfaldet af lokalafdelingsseminaret for vores kommunikation mellem os og HB.
Sten Nielsen har afslået som mulig mediekontakt. HP melder sig som mediekontakt.
NST møde ikke afholdt ej heller fastsat. Vores nye kontakt person er blevet Claus Simonsen.
Partnerskabspuljen er dagordenssat til mødet med NST, så det er ikke undersøgt nærmere i
mellemtiden. Måske er fristen i mellemtiden overskredet, det ved vi ikke.
Rød Glente med hagl i kroppen intet nyt.
Vi har byttet forårs rep mødet med Esbjerg og vi skal så holde det i 2017. Sonja booker vist
Vingstedcentret.
BKs kontakt som kunne bliver mulig ”Børne unge kontakt”, kan ikke pt. på grund af flytterod
osv. Men BK følger løbende op, for at se om en mulighed byder sig i fremtiden.
3. Nyt fra formidlergruppen
Find navn på Vibemanuals forfatteren til HP.
DL for ture og møder 30.9 for ture ind til februar.
General forsamlingen er sat til 9.2.2016 i Bygningen.
Vores nye hjemmeside får ros og er flot men, Udvalg, navne og personer, nye referater osv.
bliver ikke opdateret løbende så der er stadig lidt fejl på. RR og BS tager en snak med HHB
og hjælper med opdatering.
10.11 møde i Bygningen med Morten DD.
4. Orientering fra fuglebeskyttelsesgruppen.
LP vil på baggrund af RR’s tidligere forsøg på oprettelse af en digital postkasse, fortsætte
arbejdet med at få oprettet en digitalpostkasse til lokalafdelingen.
Claus Simonsen har snakket med RR om en app og workshop omhandlende evighedstræer.
Følgende har tilkendegivet ønske om deltagelse i Workshoppen om evighedstræer med
NST, BS, LP, RR og BK.
5. Orientering fra Overvågningsgruppen
Bestyrelsen vil gerne bakke op om endnu en AtlasLejr.
6. Økonomi
Sten har fået en mundtlig aftale på, at vi får vores 6000 fra NST.
Der er stadig pladser lørdag den 26. sep. 2015 til lokalafdelingsseminar. Mødet starter med
morgenmad 900 til efter aftensmad. Spørg HP om øvrige oplysninger.
Jørgen efterspørger artikelforslag til det kommende blad.
Jørgen laver en artikel om
Golfklubben og HP kan lave en artikel om Rosenvold, evt sammen med Morten DD om
Træskohage.
Evt.
Reminder til Bestyrelsesmødet i januar 2016. Der skal et punkt på dagsordnen omkring
hvem der er på valg til generalforsamlingen.

