Bestyrelsesmøde d. 8. April
Deltagere: Inga, Tobias, Per, Amdi, Birgitte, Ole, Peter
Afbud: Lars
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)

Gave til museet (Lars – fugleskulptur)
Næste møde
Siden sidst
Kommende arrangementer
➔ Fussingø
5) BMW – grønt samlingssted
6) Vedtægtsændringer:
A Bestyrelsen stiller forslag om, at der i vedtægterne tilføjes at bestyrelsen også vælger en
næstformand
B Der under aflæggelse af regnskab også fremgår budget
7) Eventuelt
Referat:
1) Punktet udgår, da Lars er fraværende.
2) I maj eller juni. Fysisk møde ønskes og burde være muligt efter 21/5. Torsdag d. 3/6 kl. 18 på
Naturhistorisk Museum eller udenfor.
3) Amdi → Der er ikke sket noget. Peter → informerer om studenter repræsentant som desværre har
takket nej. Per → har sat tur til Livø på standby, men høre statsskovdistriktet når de mødes næste
gang d. 22. april. Per → Vesthimmerland er med i et LIFE-projekt omkring Halkær ådal (et projekt til
10-15 millioner) og det tegner godt for fremtiden. Peter → til November har den nuværende
forening 10 år jubilæum og det skal fejres (punkt til næste møde). Peter → Ole har udsendt cirokort
til betaling af kontingent.
4) Tur til Fussingø kan gennemføres mod at folk tilmelder sig og det kun er vore egne medlemmer.
Desuden bør der ikke være problemer med turen til Treldenæs.
Vi må maks. være 50 personer til begge ture.
5) Vi skal have lagt dato fast i efteråret og lagt budget for dagen. Inga og Tobias får snakker sammen i
weekend og sender et udkast til budget. Temadag ligger i størrelsesorden 10.000 DKK men deles af
alle deltagende foreninger og egenbetaling. Vi skal undersøge om vi kan låne lokale på uni.
6) Jan Ankjær Sørensen (advokat) skal spørges om han vil hjælpe med udkast til ændringer. Første
skridt er at tage beslutning om at lave de to ændringer.
Alle mødedeltagere siger ja til lave udkast → Ole laver et udkast til vedtægtsændringer og sender
rundt, men ingen hast. Peter vil spørge Jan Ankjær om hjælp når udkastet foreligger.
7) Badges og veste tage med til næste tur til Fussingø → Amdi henter hos Ole.

