Den 4. juli 2016
Nøf bestyrelsesmøde tirsdag den 28. juni 2016.
Til stede var Hans, Bente, Inge Lise, Ove og Evelin, samt Ole med som gæst.
Maria og Torben havde meldt afbud.
Referat
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Godkendelse af sidste referat. Godkendt
3. Modtagen post/mails siden sidste møde.
Betaling af vort hjemmesidedomæne er nu betalt til
DK Hostmaster.
4. Økonomi. Hams orienterede, og den ser god ud.
FIFA underholdning, som Maria stod for, var fin og gav pænt overskud.
Madarrangementerne er velbesøgt. Vi støtter de lokale madleverandører.
5. Medlemmer. Hans og Evelin. Der er kommet et par stykker mere, og
dem får Evelin til medlemsarkivet.
6. Foreningsportalen.
Inge Lise undersøger evt. muligheder for inddatering.
7. Festival 2016. Opfølgning på mail fra Torben.
Torben har lavet sponsoraftale med Joachim.
7.a

Festival 2016 – status Ole Bronne.
2 dages festival. Billy Jean restauratør forestår ansvar for levering af
drikkevarer . Vi leverer mandskab. Der er styr på telte, scene, plakater,
foldere, vagter.
Toiletvogn? Måske skal vi have 2 toiletvogne.
Kølevogn? Drøftedes. Nej ikke nødvendigt.
Pølsevogn? Ja
Kaffetelt etableres.
Telte, placering af disse, måske spisetelt, eller evt. spisepause.
Der serveres gris med tilbehør.
EL til foretagendet
Musikanlæg

Styr på affald med diverse affaldsstativer rundt omkring.
Rengøring , herunder toiletterne. Rengøring og oprydning dagen efter.
Servering til musikerne: Mad, øl (hvor meget?) + penge.
Musikgruppen varetager aftale med musikerne.
Bestyrelsen skal fra musikgruppen have forelagt et budget for forventede udgifter og
indtægter.
Det ser ud til, at diverse aftaler nu kan samles.
Borgmesteren har en puljekasse, kan vi søge penge fra den?
8. Orientering.
1. Projekt Kulturgården/Inge Lise.
Afleveringsdato er 30.8.. Rejsegilde for håndværkerne. Laura LOA prøver at
kontakte Møns Bank for lån.
2. Fundraising /Inge Lise.
Inventar til bygningerne, film, mange ting i luften.
3. Fibernet på Nordøstfalster/Ove.
Det kører efter bogen.
Orienteringsmøde 9.8. i Åstrup forsamlingshus og 11.8 i Horbelev Hallen.
Fibernet-bil vil foruden holde rundt omkring og orientere borgerne.
Det bør ligeledes lægges ud på forskellige hjemmesider, som borgergrupperne
rundt omkring har.
4. Fælles spisning/Hans/Bente/Maria.
Ca. 30-40 deltagere, mad fra Pizzeria.
I juli serveres stegt flæsk med persillesovs, mad fra Jørgen.
I august vil Pomle blive kontaktet for levering af mad.
9. Ny mødedato 8. august kl. 19,00.
10. Evt. Nyt punkt til næste gang: Slutrengøring i det nye byggeri.

Referent
Evelin.

