Nøf bestyrelsesmøde d. 09-02-16 kl. 19:30
Deltager: Hans, Inge-lise, Maria, Bente, Ove og Torben
Afbud: Evelin.

1. Økonomi/ orientering Hans.
Økonomien ser fin ud.
Evelin mangler at tage kontakt til eventgruppen og senior gruppen. Billard er ikke inde under NØF.

2. medlemmer/ Hans.
75 betalende medlemmer på nuværende tidspunkt.
Vi skal hjælpe hinanden med at få de sidste til at betale. Der skal sendes mail ud.
Hans ringer til Solveig og snakker med hende omkring en misforståelse omkring medlem af nøf ikke er med
i motions medlemskab og omkring en mobil de skal betale for.

3. Generalforsamling.
1. Bliver holdt d. 15 marts.
Der vil være informationsmøde kl. 18:30 omkring kulturgården og derefter generalforsamling kl. 19:45 der
vil blive serveret kaffe og ostemad på nøf's regning.
2. Vi skal tilpasse samme ordvalg som i det vedhæftet fil som der blev sendt med dagsordnen. Dette spørg
Ove, Poul om han vil gøre.
Efter paragraf 6. Skal der oplyses at man kan se årsopgørelsen på centeret.
Formanden skal have indkommende forslag senest 10 dage før generalforsamlingen.
3. Kontingent 150 kr.?
Den vil stige til 150 kr. efter generalforsamlingen, så de kan betale 100 kr. inden generalforsamlingen, men
derefter stiger den. For børn under 16 år vil medlemskabet koste 75 kr.
4. Bestyrelsesmedlemmers periode.
Alle vil være på valg denne gang. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vil der blive
trukket lod om hvem der skal sidde 1 år og 2 år før de kommer på valg igen.

4. Kunsten at redde liv.
Bente og Maria søger for at snakke med Joachim omkring sponsor af kaffe og kage.
Bente og Maria ringer til Keven Nielsen som er førstehjælpsinstruktør og aftaler en dag og får alle
sponsorenes mail til at kunne invitere dem til kursus i hjertestarterne.
Der bliver spurgt ham omkring Vedligeholdelse af hjertestarterne og om de opdatere hjertestarter.dk så
folk kan se dem.

5. Orientering.
1. Jacob og Inge-lise var til møde i onsdags sammen med lokalfonden og A.P. Møller. De snakkede omkring
besparelser.
Lokalfonden og A.P. Møller er begge interesseret i at fortsætte.
Husk informationsmøde.
2. Rengøring på centeret.
Der er styr på det, der er lavet en plan for hvornår der skal gøres rent og vi er 7-8 personer.
3. Fundraising.
Der er en gruppe som er Inge-lise, Britt, Torben, Poul Madsen, Karin, Ove og Michael.
De vil holde et møde på et tidspunkt og tage nogle af hovedpunkterne til deres første møde.
4. Fibernet.
Ove har kontakt til stor set alle byer, mangler Særslev.
Talt med Falsters Hjerte. De er blevet enige om at starte op hver for sig, men arbejder sammen hvis der
skulle være problemer.
pr. 1 marts ansætter kommunen en bredbåndskonsulent.
Ove fortæller de er klar og har en kontakt person i hver by som får besked.
5. Eventgruppen.
Der er ikke solgt så mange billetter og vil gerne have vi gør noget mere reklame.
Torben fik nogle hint til hvor de kunne spørger omkring scener og reklame.
6. Møde med HIF onsdag kl. 18

Forslag til samarbejde. En person kunne være med til bestyrelsesmøderne, evt. snakke om forenings
Aarshjulet, som Ove havde med.
7. Fællesspisning.
Det gik godt, der var 45 ca. og alle syntes det var en god ide.
Næste gang bliver d. 25-02-16 kl. 18 hvor det vil være vores lokale pizzamand der vil servere grillkylling til.
70 kr. eller græskbøf til 80 kr.
Der er blevet ringet til Ulla som står for kalenderen, at vi har den sidste torsdag i hver måned.
8. Plejecenteret.
Der er ikke noget nyt.

6. Møde med Falsters Hjerte 23.02 kl. 19
Meld til Torben hvem der kommer med, nærmer information omkring adressen.

7. Bestyrelsesmøde tirsdag 08-03-16 kl. 19
8. Eventuelt.
Lolland/Falster 25-02-16 forening overordnet grupper, hvor lolland/falster bliver hørt.
Maria indkalder Torben og Ronni til et møde omkring aften med Møns Bank.
Papir til kommunen omkring foreningen. Hvem søger for dette?

