
 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 03/09-13 hos Lene. 

Fraværende: Lone Nielsen 
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
    Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af sidste referat: 
    Referatet blev godkendt. 
 
3. Bustur 2013 evaluering: 
    Den bestilte bus kom ikke frem. Det lykkedes i sidste øjeblik bestyrelsen  
    at få tilkaldt en bus fra et andet busselskab, så vi alligevel nåede frem til  
    tiden. Meget vellykkede besøg i Folketinget samt den Sorte Diamant.  
    Frokosten blev indtaget i godt vejr på det ”sædvanlige” sted. Rabat fra  
    busselskabet p.g.a. aftalesvigt. 
 
4. Køb af nyt telt: 
    Foreningen satser på køb af (endnu et) nyt telt. De to gamle telte er nu i  
    så dårlig stand, at de vil blive kasseret. En del af stolene vil også blive 
    udskiftet med nye. Det appelleres til brugere af telte og udstyr at melde  
    tilbage til bestyrelsen, hvis man er så uheldig at komme til at beskadige  
    noget af det udlånte. En mindre forhøjelse af priser for udlån forberedes 
    til godkendelse på næste generalforsamling. 
 
5. Sidste nyt om forurenet sti: 
    Formandens forgæves henvendelser til kommunens miljøafdeling om en  
    løsning af problemet har nu resulteret i en artikel i Folketidende. Ansvaret 
    er overgået til vejafdelingen, hvor Christian Refstrup lover, at der snart 
    vil ske noget. ”Der skal lægges dræn, og det udsivende vand skal ledes  
    ud gennem spildevandssystemet” siger han, og tilføjer at det forurenede 
    vand blev analyseret i 1990`erne og fundet ufarligt. Det kan så undre, at  
    det ”ufarlige” vand ikke forlængst blot er ledet under stien og over i åen  
    ved siden af! 
  
 6. Generalforsamling 2013:  
     På valg er Leif, Jørgen, Søren (er udtrådt) og Lone.  
     Generalforsamlingen holdes på Celf den 1. oktober kl. 18.00. I lighed   
     med tidligere år serveres smørebrød og drikkevarer (øl og vand).  
     Arrangementet omfatter en guidet rundvisning på Celf.       



 
7. Eventuelt: 
    Foreningen har modtaget flere henvendelser med ønsker om afholdelse 
    af loppemarked. Disse henvendelser er imidlertid kommet så sent, at det 
    ikke har været muligt at ændre på de beslutninger bestyrelsen traf efter 
    afholdelsen af mødet  i november. Se venligst referat. Det er dog  
    glædeligt, at der stadig er interesse for loppemarkedet, og dette vil blive   
    afholdt næste år. 
    Den planlagte foredragsaften vil blive afholdt som et julearrangement 
    i december. Birthe og Jørgen har lovet at komme og fortælle om deres  
    oplevelser i forbindelse med 12 års jordomsejling i en lille sejlbåd. 
 
8. Næste møde: 
    Der påregnes afholdt evaluerende bestyrelsesmøde omkring 2 uger efter   
    generalforsamlingen. 
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