
 
 
Bestyrelsesmøde 
KTS Landsbyråd 
 
Mødested: Kværs Friskole Dato: 05-04-2022 
 
Deltagere: Niels Peter, Hardy, Jens, Michael, René, Henrik, Katrine 
Fraværende: Birger, Karsten 
 
Dagsorden / Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden - evt. opfølgning af referat fra d. 09-03-2022 
 Dagsorden godkendt.  
  

2. Konstituering af den nye bestyrelse 
 Niels Peter har meldt ud, at han ikke længere ønsker at være formand, men naturligvis 
står til rådighed med viden og på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.  
 
Formand – Michael (kun formelt ift. kommunen) 
Næstformand – Hardy  
Kasserer – Birger  
Sekretær – René  
 
Udsendelse af dagsorden til møder – Jens Aage 
Mødeledelse/Ordstyrer – Hardy  
Velkomst ved arrangementer – Aftales fra gang til gang 
Kontaktperson til kommunen - Michael 
 
Michael laver et oplæg til vores interne digitale kommunikation i bestyrelsen.  

  
3. Fællesspisning / Tour de France 100-dages program  

 Ca. 55 tilmeldt.  
  

4. Forårsrengøring  
 Skolen vil gerne springe over i år, da der er mange andre presserende ting lige pt.  
Vi vil forsøge at gennemføre en rengøringsdag alligevel:  

- Dato: 26. april kl. 09:00 
- Michael kontakter børnehaven 
- Katrine kontakter SFO’en 
- Hardy undersøger om vi fortsat har nogle spande 

  
5. Vækst og værdier i landdistrikterne – hvordan får vi filmen ud? 

 Fin film – Kværs er måske ikke nævnt så meget. Kan vi få råmaterialet, er der mulighed 
for at lave vores egen film hen over sommeren.  

  
6. Nyt fra webmasteren 

  Intet.  
  

7. Nyt fra kassereren 
 Niels Peter gennemgået beholdningsoversigt.  
Vi mangler de 10.000kr fra kommunen til fællesspisningen.  

  
 
 
 



11. Eventuelt 
 Hardy – Landart: Opsætning af bannere, flag mv. ifm TdF skal ske om lørdagen. Hardy 
er ikke hjemme den dag, men der er brug for hjælp uanset. Vi afholder et møde inden 
for at planlægge i detaljer.  
 
Michael – Parken: Får besøg af en naturvejleder i morgen til gennemgang af Parken.  

 
 
 

Referent: René Carstensen 
Næste møde 
Tirsdag d. 3. maj 2022 kl. 19:00, Kværs friskole - lærerværelset 


