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1. Motionsudvalget søger om kr. 35.000,- 
 
Der er på tide at der kommer nyt udstyr til motionsrummet. Jeg ved ikke hvor mange penge er til 
rådighed, men træningsudstyr er ikke særligt billigt, desværre. Jeg vil gerne lægge et forslag om at 
købe et træningstårn, som kan benyttes til al slags træning og til gavn for alle.  
 
Her er et eksempel  
 
http://www.trithon.dk/traeningudstyr/center-udstyr/traeningsmaskiner/kabel-maskiner/kabeltaarn-
crossover-bt-95.html 
 
Det koster 34.500 kr.  
 
Jeg vil også anbefale at vi køber et stativ til rygtræning. Det koster ca. 1500 kr. 
 
https://www.fitnessbutikken.dk/styrketraening/mave-rygmaskiner/kettler-kombi-mave-og-
rygtraener.html 
 
 

2. Hønseudvalget søger om kr. 4000,- 
 
FORSLAG 1 
Hønseudvalget søger om et rammebeløb på 4000 kr. til spåner, foder, forbedring og vedligehold af 
hønsegården.  
Vi ønsker at kunne købe større mængder af spåner og foder hjem af gangen således det bliver 
billigere og så der ikke hele tiden skal sørges for og tage initiativ til at købe nyt. Vi har et rum i 
kælderen som kan opbevare de større mængder af foder og spåner. 
Endvidere ønsker vi at forbedre hønsehuset ved at lægge tagplader på, så det forhåbentligt kommer 
til at holde i mange år endnu. Vi ønsker også at købe en ny foderautomat, der kan fastsættes til 
væggen for at forbedre pladsfordelingen i hønsehuset. 
 
 
Hvis ovenstående ikke stemmes igennem ønsker vi at stemme specifikt om de forskelle 
delelementer vi søger penge til: 
 
FORSLAG 2  
Hønseudvalget søger om 1600 kr. til indkøb af én palle spåner med 21 sække à 20 kg.  
https://www.landogfritid.dk/Str%C3%B8else_Svin/R%C3%B8d_Agroline_sp%C3%A5n_Fin_-
_palle/238473 
 
FORSLAG 3 
Hønseudvalget søger om 1000 kr. til indkøb af 10 poser økologisk æglægningsfoder à 15 kg (i alt 
150 kg). Til info har hønsene siden slutningen af maj spist ca. 100 kg æglægningsfoder. 



https://www.landogfritid.dk/%C3%98ko_foder_slagte/%C3%98ko-
h%C3%B8nsefoder_Natur_%C3%86g_15_kg/452757 
 
FORSLAG 4 
Hønseudvalget søger om et maxbeløb på 800 kr. til tagdækning af hønsehuset og redskabsskuret.  
 
FORSLAG 5 
Hønseudvalget søger om et maxbeløb på 500 kr. til en ny foderautomat, som kan stå op af væggen.  
Muligheder: 
http://www.hooked4pets.dk/shop/foder-automat-til-16448p.html 
http://www.hooked4pets.dk/shop/foderautomat-feedomatic-22402p.html  
 

3. Værkstedsudvalget søger om kr. 12000,- til bordsav samt nedenstående 

 
 

 
 

5. Evt.  
 
   


