
Dagsorden og referat.

Bestyrelsesmøde til d.30.3. kl. 17.30 på Grønningen.

Tilstede: Annette, Christian, Susanne, Marianne og Hans. Afbud fra Ole og Tina.

Dagsorden: 

1. Valg af referent og mødeleder 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
3. Godkendelse af dagsorden. 
4. Økonomi og medlemmer. Regnskab for 2020 er nu sendt til kommunen for 

afregning af lokaletilskud. 
5. Siden sidst: Status på coronaen. 
6. Generalforsamling? 
7. Grønningen. (jeg håber på nyt inden mødet)? 

a. Grønningen. Betinget tilsagn om 41.500 kr. Ansøgning om 46.515 afsendt til 
friluftsrådet og Stevns Brand Kasse. Der er desuden søgt om 10.500 hos Jem 
og Fix til materialer til terrasse. Vores egenbetaling til grill, broer og terrasse 
afsat 13.000 kr. Der har ikke været møder om grill, terrasse eller broer. 

b. Seniorgruppen har søgt om dækning af materialer til en brændehæk på 
Grønningen. 

c. Der er lavet interesse tilkendegivelser med Stevns Naturcenter og Østsjællands 
museum. ( vedhæftes som bilag/ jeg husker ikke om I har fået dem tidligere) 

d. Aktiviteter. Der er kommet forslag om 2 arrangementer for børn. Et fra 
naturcenteret (bilag) og et vedr. dans. Se videresendt mail. Begge forslag er 
sendt videre til Børnegruppen. 

8. Næste møde?

9. Evt.

Referat:

Ad 1: Hans valgt som mødeleder og referent.

Ad 2: Referat fra sidste møde godkendt.

Ad 3: Dagsorden godkendt.

Ad 4: Vi har d.d. ca. 40 medlemmer. I forbindelse med at vores aktiviteter startes op 
vil vi ha’ fokus på at få flere medlemmer. Bl.a. ved at at ha’ en differentieret pris for 
medlemmer og ikke medlemmer på vores arrangementer. Regnskab for 2020 er nu 
godkendt af bilagskontrollant og bestyrelsens medlemmer. Regnskabet er klar til 



godkendelse på en kommende generalforsamling. Der var balance mellem udgifter i 
indtægter i 2020.

Ad 5: Det er nu muligt at arrangere udendørs aktiviteter i foreningsregi for op til 50 
personer. Det betyder at vi nu kan gennemføre diverse aktiviteter udendørs, men 
stadig med fokus på en god smitteforebyggende adfærd.

Ad 6: Det er for tidligt at planlægge vores generalforsamling. Det er vigtigt at får 
afholdt denne i indeværende år.

Ad 7:

a) Vi har fortsat fokus på at skaffe fondsmidler til en klintekonge i centrum af 
frugthaven på Grønningen. Vi afventer svar på ansøgninger fra friluftsrådet og fra 
Jem og fix. Det er vigtigt at vi allerede i år kan holde diverse arrangementer på 
grønningen.

b)  Hans tager kontakt til seniorgruppen for planlægning af en brændehæk. Herunder 
om paller kan bruges til etableringen. Hans har mandat til at aftale det fornødne med 
seniorgruppen.

c) Bestyrelsen har nu modtaget samarbejdsaftaler med Stevns Naturcenter og 
Østsjællands museum.

d) Vi har modtaget 2 forslag til aktiviteter for børn. Det første forslag er fra Stevns 
naturcenter og det andet er fra en lokal borger der foreslår børne og ungdomsdans i 
Holtug. Børnegruppen arbejder videre med begge forslag. Heril kommer de 
traditionelle aktiviteter som f.eks. børne sankthans.  Hans indkalder den lokale borger
sammen med Susanne til et møde. Vores havegruppe arbejder pt. med 2 meget 
spændende havearrangementer. Alle vores aktiviteter foregår udendørs og vil blive 
markedsført på Facebook, på vores hjemmeside og i vores nyhedsbrev.

Ad 8: Næste møde holdes d. 3.5. kl. 17.30. Ved godt vejr kan mødet afholdes på 
Grønningen.

Ad 9: intet til referatet.


