Notat
NØF bestyrelsesmøde
Tirsdag 13. januar
NØF Cafeen kl. 19.00
Deltagere:
Bente, Maria, Begitta, Hans, Otto, Evelin, Ove
Afbud: Torben
NØF Invest:
Ingelise (deltog i hele bestyrelsesmødet), Joachim (Det store projekt).

Dagsorden
Det store projekt


Orientering: Ingelise, Joachim
Projektet er stadigvæk i en positiv fase.
Vi skal begynde at tænke på sammensætning af en styregruppe for byggeri.
NØF opgave for næste bestyrelsesmøde vil være at finde2-3 personer for ”styregruppen byggeri”. Krav til disse vil
primært være ”kendskab til centeret”

Cykelløb: Hans Friis
Mangler få indbetalinger. Der vil ikke blive gjort mere for at få disse penge. Alt i alt blev cykelløbet et godt supplement til NØF.
Tak til sponsorer, deltagere og arrangører. Regnskab kan ses ved generalforsamlingen.
RUC henvendelse: Begitta
Intet hørt.
Børn og unge gruppen: Ove
Tilbagemeldinger mangler. Ove og Erik følger op
Der mangler at blive indkaldt til generalforsamling og endelig afregning med Fritidsforvaltningen.
Efter bestyrelsesmøde: Tilbagemeldinger modtaget. Erik tager kontakt til formanden for gruppen for løsning.
Blomsterløg: Otto
En succes. Typisk var det beboere tættest byskiltene, der har plantet/sat løgene. Blomsterløg blev købt via GBS kommune. ”Det
grønne område - Park & Vej, har efterfølgende sponseret løgene. – stor tak til alle
Otto har i Folketidende udtrykt stor tak ved omtale i ”dagens buket”.
Evaluering: Digitale medier ikke nok i sig selv. Ikke alle i målgruppen på de digitale medier. Vi skal også informere gennem opslag
samt via aviser.
Blomsterløg sat ved byskilt i Meelse, Sdr. Grimmelstrup, Falkerslev, Horbelev, Særslev, Bønnet, Hesnæs, Næsgård, Vejringe,
Åstrup, Nr. Tåstrup, Moseby, Bregninge og Skjoldrup.
Trekanten i Moseby, Trekanten i Horbelev, Rundt omkring i centeret.
Der er stadigvæk en ½ kasse løg tilbage. De vil blive brugt til evt. efterplantning.
Stormøde: Maria
Liste over folk der gerne vil hjælpe fremover i NØF synliggjort. - liste scannes.
Maria oplyser hun har sendt mail til alle på listen.
Otto arbejder på at holde et opfølgningsmøde med de frivillige fra listen.
Stormøde: Kort evaluering
Møns bank – aftale med Møns Bank omkring bonus mål ved nye kunder i Møns Bank fra NØF området.
Anparter solgt ved stormøde: 42 stk.
Udgifter og indtægter omkring mødet gik stort set lige op. - Det vil fremgå i regnskab ved generalforsamling.
Det blev aftalt at alle nye tiltag skal godkendes af bestyrelsen. Det betyder, ved bl.a. andet arrangementer, at der skal en
bestyrelses godkendelse til, for at bestyrelsen vil hæfte økonomisk ved et evt. underskud.

Allan Olsen koncert :
Torben har i mail orienteret om følgende.
Musik Cafe/gruppe har haft sit første møde og planlægger koncert med Allan Olsen den 12-03
Det kommer til at foregå i Aastrup Forsamlingshus hvor der kan spises inden koncerten.
Billet 250,00
Mad 130,00 fra Krøjers køkken.
Billet købes på Billetto.
Musik cafe /gruppen
Torben har i mail orienteret om følgende.
Gruppen består af Flemming Walther, Kenneth Dyhr, Katja Dyhr, Pia Kronav, Ida Stjernholm og Torben
Der vil senere komme info om hvad gruppen vil sætte i gang og det er ideen at den skal være rimelig aktiv på festival.
Omkring arrangementer i Cafeen skal det kordineres med NØF Cafe gruppe
NØF Cafe gruppe
Maria, Bente, Evy, Hanne og Hans
Reklameskiltning: Hvem har styr på dette?
Torben oplyser i mail, at han har materialer til reklame skiltning og liste over interesserede
Det blev besluttet, at vi foreløbig udsætter punktet til 2016.
Salto nøglesystem: Ove
Efter henvendelse fra aktiv frivilligheds person i centeret foregik en dialog i bestyrelsen omkring adgang til centeret. Stemningen
var at centeret er medlemmernes.
Det blev besluttet:
NØF medlemskab (kr. 100,00) giver mulighed for at købe en brik (kr. 100,00). Dermed adgang til 60’er bygning (hoveddør)
samt cafe indgang (dør i gavl –gl. skolebygning). Brikker bestilles via NØF kasserer (Hans).
Køkken, 60 er bygning: Hans
Beslutning: hans indkøber Nyt køleskab og opvaskemaskine i NØF regi.
60er bygning - lille kontor i stueetage: Bente /Maria
Opgaven at få malet og isat ny dør udsættes. Rum er med i byggeentreprise.
60er bygning - De gl. kopimaskiner?
Kopi maskine placeret i rummet ved siden af teatersalen skrottes – Pedelgruppen
Kopi maskinen i det lille mødelokale ved trappen overtages af HAT.
Anparter - hvordan kommer vi videre
Næste bestyrelsesmøde. Nyt punkt på dagsorden
Festival – arbejdsgruppen: Otto og Ove
Otto fremlagde resultat for bestyrelsen. Otto forsøger at finde/udpege tovholdere til de grupper. Derefter fremlægge oplæg ved
fællesmøde for alle involverede. Derefter ny køreplan.
NØF – orientering




Økonomi: Hans
Hans gennemgik i grove træk hvilke udgifter og indtægter, der havde været i årets løb. Konklusion herpå er, at det ser
fornuftigt ud. Nærmere herom kan ses i regnskab ved generalforsamlingen senere i foråret.
Medlemskab -hvor mange medlemmer: Hans
Medlemmer i 2014 var 143 – heraf 65 nytegnet i 2015.
Hvordan nye medlemmer: Nyt punkt på næste bestyrelsesmøde.
Fastholde medlemmer: Evelyn sender mail til medlemmer i 2014 om at huske at forny medlemskab.
Ove har opgave at fremsende til Evelyn ”Outlook – hvordan lave grupper”.
Medlemskab foretages hos Hans – Hans har telefon nr. 4198 5207
Ove rette telefon nr. på hjemmesiden

NØF fællesmøde
Fællesmøde med ”Festival” som tema.
Otto / Ove indkalder til møde
NØF medlemskab:
Giver mulighed for adgang bl.a. i cafeen. Her holde møder og eller bare komme og drikke sig en kop kaffe og. Lignende. Det
betyder dog, at man skal tage hensyn til rengøring (evt. selv være behjælpelig) samt betale jævnfør liste i cafeen. (Man må ikke
uden aftale med NØF Cafe gruppe selv medbringe mad og drikkevarer).
Fastlæggelse af mødedatoer
Næste møde er den 16. februar kl. 19.00.
Bestyrelseslokale er forhåndsreserveret.
Eventuelt.
Generalforsamling i april. Punkt på næste bestyrelsesmøde
Evelyn og Otto midlertidigt tilforordnede bestyrelsen.
Kaffemaskinen i NØF cafeen: Ny / ombytning bestilt – NØF betaler differencen.
Medlemmer af NØF kan benytte NØF Cafeen, når denne ikke er booket jævnfør kalender. Betale for kaffe, vand mm. jævnfør
prisliste.
Omkring Senior Træf: Special aftale/benytte Cafe lokale uden beregning, forudsætter at de er medlemmer af NØF. Cafe gruppen
følger op på dette med Senior Træf.
os

