Referat
Bestyrelsesmøde

Dato

Deltagere

Referat fra sidste
møde
Nyt fra formanden

1. Kassererposten

K
o
n
s
ti
t
Onsdag den 6. juli, 2022, kl 19.00.
u Saxenhøj
e
Kristian Stokholm, Jan Sommer Kjær, Martin Jørgensen,
ri
Birgit Holse, Michelle Hansen, Agnethe Lie, Mogens Wojcik
n
Birgit Holse. Afbud fra Jan Sommer Kjær
g
a
Godkendt.
f
b
Flytning til andet lokale på Saxenhøj.
Madens Folkemøde.
e
Jordbærdag. Sværmliste. Problemer
med at ingen ville
vedkende sig at være kasserer. sIndkøb af T-shirts.
Vægterdag. Hjælp til Jan Sommer
t Kjær.
y
Kristian Stockholm har haft posten
r som kasserer i nu 2 år,
opgaven ligger dog stadigvæk hos
e Poul Mortensen. Poul har
indvilliget i at fortsætte som kasserer
indtil næste
ls
generalforsamling.
e
Kassererposten og evt. revisor tages med som punkt på
n
næste generalforsamlingen. Og skal foreningen have et
i
hævekort?
L
At regnskabsåret følger kalenderåret,
tages også op på
o
næste generalforsamling.
Birthe Kristensen fra Sakskøbingll er et revisorforslag.
a
n
d
F

2. Fejøtur

Michelle ønsker hjælp fra bestyrelsen til at arrangere udflugt
til Fejø. Fejøtur er udsat.
Martin tager kontakt til Anemonen vedr. sejltur for
foreningen, hvor vi lejer båden. Vi sejler kl. 18-20, hvis
muligt.

3. Frugtfestival

Der er interesse for at vi i forbindelse med Frugtfestival
kontakter Danmarks Biavlerforening, for at høre om de i
samarbejde med Lolland-Falsters Biavlerforening vil lave en
fælles stand.
17 og 18 september. Michelle tager kontakt til Flemming.

Evt.

Optjening på biavl, ved Kurt Jensen den 24. august kl 19.00,
flyttes til den 31. August. Adressen er Husbyvej 3, Bjarnes,
4970 Rødby

Næste møde

Michelle indkalder
(Referat af Michelle Radley Hansen)

Konstituering af bestyrelsen i Lolland-Falsters Biavlerforening,
Onsdag den 6. juli 2022 blev som følgende:

__________________________
Michelle Radley Hansen
(Formand)

__________________________
Martin Jørgensen
(Næstformand)

___________________________
Kristian Stokholm

___________________________
Mogens Wojcik

___________________________
Jan Sommer Kjær

