
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen Æblekinder d. 6.6.2020. 
 
Til stede: Thorkil, Kim, Bent, Kristian, Majken, Anette 

 
Bestyrelsen har besluttet af aflyse årets Generalforsamling, på baggrund af Corona-
situationen. 
 
1: Året der gik 
2019 var generelt et dårligt æbleår. Der var ikke behov for alle afsatte mostedage. 
Afløbet ved Friluftshuset er nu blevet lavet, så det fungerer. 
 
 
2:Regnskab og budget 
Regnskab for 2019 blev godkendt. 
 
Foreningen Æblekinder har ikke købt flasker i 2019 og skylder Baunehøj 6 paller flasker.   
Kristian vil indkøbe 3 paller i år. Ælekinder skylder dermed yderligere 3 paller flasker. 
 
Æblekinder har et pænt overskud på kontoen, som skal komme foreningen og skolen til 
gode. 
Kristian går videre med at anskaffe et sejl, som kan spændes ud over vaskepladsen. 
Kristian igangsætter desuden en grundig rengøring, samt renovering af pressehuset; incl 
den hydrauliske presse og kværnen. Renoveringen skal bl.a. omfatte maling af vægge, net 
for vinduer, opsætning af hylder, etablering af en vandhane. 50.000kr afsættes til 
rengøring og renovering. 
Det besluttes, at en elektriker en gang årligt skal efterse den hydrauliske presse, samt 
kværnen. Kærnen kan være svær at rengøre korrekt. Kristian skriver en kort instruktion i 
dette. 
 
Vi har brug for 10 nye spande. Henning køber. 
 
Det besluttes af hæve prisen en smule. 
Nye priser: 9kr pr ny flaske (3/4 liter) incl. most og kapsel 
                   6kr pr. liter most i egen flaske 
                   0,50kr pr kapsel 
 
 
Mostning i 2020 
Det er uvist, hvordan Corona-anbefalinger lyder i efteråret. Det besluttes derfor at afholde 
et ekstra bestyrelsesmøde d. 15.8. kl 10 i Friluftshuset; m.h.p. at aftale praktiske 
forholdsregler på mostedage. 
 
Bestyrelsen ønsker at udvide kredsen af medlemmer, som vil indgå i drøftelser om driften 
af Æblekinder, samt stille op som Mostemestre. M.h.p. at hverve nye folk, lægges en 
seddel frem på mostedage, hvor interesserede kan skrive sig på. 
 
Årets mosteweekender bliver: 
3.- 4. oktober 
24. - 25. oktober 
31. oktober – 1. november 



Det drøftes, om én af weekenderne før eller efter uge 42 (efterårsferien) skal erstatte 
weekenden i november. Dette tages op på bestyrelsesmødet i august. 
 
På indbydelsen til mosteweekender opfordres til, at folk betaler med MobilePay. De 
tilstedeværende mostemestre modtager pengene og overfører dernæst til skolens konto. 
Det vil fortsat være muligt at betale med kontanter. 
 
Referent: Anette 
 
 


