
Referat af bestyrelsesmøde i Gjern Natur, 22.01.2015
Tilstede: Margaret, Søren Peter, Ole, Niels og Bente.

1.  Referatet fra 13.11.14 blev godkendt og underskrevet.

2.  Opfølgning på referat fra 13.11.14.
     Alt ok.
     
3.  Vi venter på tør frost, så vi kan fortsætte arbejdet i Egedalsmosen.
     Bente forsøger at få gps-en til at kunne læse koordinater, så vi kan finde Per Kudsk´s 
     stykke ud fra de koordinater, som Margaret har fundet frem til.  
     Niels, Ole og Søren Peter tager i mosen den 29. januar for at fælde nogle af de store træer på
     Jens Poulsens stykke efter fyrretræerne. De prøver at få Jens med.

4.  Vi har pt. 92 medlemmer, der har betalt.

5.  Pr. den 21.01.15 har vi 31.680,26 i banken og 1454,50 i kassen.
     Kontingentet skal fortsætte uændret.

     På budgettet fandt vi frem til følgende poster:
          Kontingent 27.500
          Entre ikke-medl.   1.000
          Arrangementer   9.000
          Annoncer   8.000
          Kontorhold    3.000 
          Etabl. stier   5.000
            
6.  Margaret og Bente kører en tur med Erik Sjerslev den 23.01.15

7.  Høring omkring Nature 2000 behandles på et senere møde, når vi har læst materialet.

8.  Vi har den 27.02.14 behandlet punktet vedr. annoncering i Fårvangs blad. Den gang kom vi frem
      til, at vi kunne annoncere en gang i mellem i deres blad, men generelt er vi ikke så langt foran
      med planlægningen, at det er muligt. Vi mener, stadig væk, at denne beslutning er gældende.
     
9.   Afsnittet i folderen ” Hvad vil vi” skal rettes til. Vi kigger alle på det inden næste
      Bestyrelsesmøde.  
     
10.  Niels og Bente kommer i god tid til GF og tager imod betaling.
       Søren Peter hører Orla, om han vil være dirigent.
       Margaret laver lysbilledshow til beretningen.
       Vi deler stemmesedler ud til medlemmerne.
       Margaret og Søren Peter forsøger at finde nogle, der vil stille op til bestyrelsen.
      
11.  Margaret møder op til mødet vedr. foredrag i samarbejde med biblioteket. Vi har bl.a. 
       spørgsmål om hvem, der dækker et eventuelt underskud.
  
12. Margaret, Niels og Ole genopstiller. Kis og Vibeke genopstiller ikke.



13. Ok.

14. Vi blev enige om, at hjemmesiden er OK. Hvis vi støder på døde links eller lignende fortæller
       vi det til Margaret.
 
15.  Vi vil gerne være med i Gjern Å projektet med en sti fra Søndergade, Teglværksvej og videre
        langs åen. Kommunen vil gerne have, at det er os, der kontakter lodsejerne.

        Vi afventer og ser hvordan det går med ”Udviklingsselskabet” i Gjern. 

Referent: Bente Kjær Jensen.


