
Skælskør Kystbatteri Venneforenings referat 30. januar 
Til stede: Steen, Torben, Gorm, Jan og Falch, (ref). Afbud fra Carl-Emil, Lars og Arne. Arvid udeblevet.  
 
Økonomi 

 Økonomi cirka 16.000 kroner på kontoen 
 Regnskabsark uddelt af Torben Christiansen. 
 Foredragsholderne deler indtægten med foreningen. 
 Budget ikke udarbejdet 
 Kontingent er afklaret og kan ses på www.kystbatteriet.dk 
 Alle - også bestyrelsen - skal være medlemmer af foreningen inden de kan vælges. Der er restancer i 

bestyrelsen - indbetalt venligst på mobile pay: Torben Christiansens telefonnummer: 20 72 12 62 
eller konto reg. 7045 konto 000 133 33 82. 

 
Generalforsamling vennerne 

 Skydning og laugsmøde søndag den 22. marts klokken 15.00. På næste møde aftales opsætning og 
praktik  

 Gorm søger skydetilladelse. 
 
Sæson 2020 – aktiviteter  

 Morgenmøde i Skælskør Erhvervsforening 28. maj kl. 8.00 i samarbejde med turistforeningen - 
Genoptages 

 22. marts Lugsmøde (generalforsamling) jvf foranstående  
 Grundlovsdag 5. juni kan ikke lade sig gøre grundet sortkrudt stævne, NY dato er aftalt 25. juli - 

genoptages 
 Skydning m.v. den 5. september ændret til 12. september grundet Marinegardens 50 års jubilæum – 

genoptages 
 Samarbejde 2020 Borreby – pt Ingen kontakt og nyt 
 Seniortilflytterdag Gerlev den 29. februar, falch deltager. 
 Livsstilsmesse Skælskør Henrik og Olsen deltager.  

 
Andre relation drøftet: 

 Skælskør Turistforening 
 Skælskør Erhvervsforening 
 LadyWalk – Henrik forsøger at stille op i gadebilledet, andre i uniform må gerne være med den 25. maj. 
 Samarbejde med Corsør, der er ikke nyt i samarbejdsaftalen. Genoptages og Olsen kontakter på ny. 

 
Punktet Fanen er udsat til senere møde – Arvid udeblevet. 
 
Budget 2020 for venneforening 

 Torben udarbejder budget til generalforsamling 
 
Yderligere personer til opsyn og arbejdsfolk 

 Vi arbejder videre med sagen. 
 
Medlemshvervning  

 Vi arbejder videre med sagen - genoptages 
 
Eventuelt. 

 Falch skriver presse om generalforsamling og andre tiltag, når vi ved mere om skyde tilladelser 
 Belægninger under kanoner udskifter – genoptages når økonomi kendes (kanon vejer ca 450 kg) 
 Udsendes via facebook og hjemmesiden. 

Næste møde blev aftalt til den 20. februar 2020 kl. 16 – 18 i Eggeslevmagle 


