Tirsdag d. 7 juni 2016

NØF bestyrelsesmøde referat
Tilstede: Ove, Hans og Maria
Afbud: Ingelise, Evelin, Bente og Torben
1. Godkendelse af dagsorden: For lidt til at godkende det, men vi tager de punkter vi
kan.
2. Godkendelse af sidste referat: godkendt.
3. Modtaget post: vi har vedtaget at fortsætte med at være medlem af landsforeningen
landsbyerne i Danmark.
4. Økonomi: det ser fornuftigt ud.
5. Medlemmer: 115 betalende medlemmer, dette skal gøres bedre.
6. Sponsor aftale: da vi kun var 3 tilstede var vi ikke nok til at drøfte dette emne og det
bliver taget med på næste møde.
7. Orientering:
8. 1. Projekt kulturgård: d. 21/06 vil arkitekten komme og forklare om byggeprojektet.
Evelin indkalder de for byggeprojektet med. Dette er ting og sager, billard, motion,
pizzaria, banko, cafegruppen, event.
9. 2. Fundraising: samarbejde med HIF dette bliver udsat.
10. 3. Fibernet: de holder møde onsdag d. 8/6 igen.
11. 4: fællesspisning: opfyldning omkring at spørger Pomle om de har lyst til at være
med i august (Maria). Fra pizzaria d. 30/06 kl. 18, det er konen som laver mad til os
denne gang.
12. 5: Møns Bank rådgivning og FIFA finale: det var hyggeligt og godt, dette kunne vi
godt forstille os at gøre igen.
13. 6: ny opvaskemaskine: den er klar til brug, den gamle kommer op på 1. Sal i 60'er
bygning, dette har vi vedtaget.
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14. 7: festival 2016: dette rykker vi til næste gang, evt prøve at spørger tovholderne Ole
om han vil komme og fortælle os omkring det.
15. 8: hjemmesiden: denne rykker vi til næste møde.
16. 9. Vej gruppen: den flotte vej bliver udsat 1 år mere, hvis der skal graves ned til
fibernet.
17. Ny møde dato: 28/06 kl. 19 Ove booker lokale.
18. Eventuelt: fremtiden omkring lokalerne. Næste møde: oprydnings dag på centeret
udenfor.
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