Referat fra NØF bestyrelsesmøde den 8.6.2015.
Til stede var Hans, Maria, Bente, Inge-Lise, Ove, Torben og Evelin.
1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde i april måned
a. Møde med Ting & Sager. Orientering vedhæftet/Ove. God oplevelse.
b. Opfølgning Kortklub, Petanque og Seniortræf – Orientering vedhæftet /Ove. Et par
opfølgninger så som Seniortræf, der selv skal gøre rent, samt at flere ikke er medlemmer.
Der planlægges møde med Seniortræf i efteråret vedr. lokaleleje.
c. Hjemmesiden - lokaleleje. Ove har talt med Ulla. Her skal der strammes op.
d. Nørkle & Banko. Ove havde møde med Ulla, Inge og Sanne 8. juni. Udkast vedhæftet vedr.
nørkleklubben.
Udkast til aftale ml. NØF og Bankoudvalg. Hans taler med dem om økonomi.
e. Hjertestarter i Horbelev v. Bente og Maria. Der er indtil videre indkommet 36.000,-. Det
koster 56.000,- i alt for 3 stk. Ove kontakter firmaet.
f. Møde med Idestrup og Horreby/Torben. Falsters hjerte er inviteret til NØFs cafe den 15.
juni.
g. Videoprojekt: Bosætning NØF og Nordøstfalster/lige det praktiske samt kontakt til
arbejdsgruppen. Ove sørger for at videregive arb.gruppens navne til Niels og indkalder
herefter til møde.
h. Mobil, Mobil Pay, Swipp/Maria. Maria er i gang. Indhenter tilbud fra TDC og Telia. Torben
arbejder på at få mobiler.
2. Medlemmer og Økonomi. Hans og Evelin koordinerer medlemsregistre og følger op på
kontingentindbetalingerne. Økonomien ser fornuftig ud.
a. Omkring medlemmer – Hvordan nye/fastholde/oplysninger hjemmesiden.
Hjemmesiden skal bruges meget mere. Pleje af medlemerne gennem nyhedsbreve.
3. Polyform går i gang 1.7. Har haft møde med kommunen.
Se på hjemmesiden under ”Kulturgåden”.
4. Eventgruppen/kort orientering Torben.
Aftalepapir i orden. Fint arrangement den 5. juni med 30 deltagere. Måske for dårlig reklame
om arrangementet.
Sangaften den 3. juli med Flemming ½ time, ny cd ”Sange fra en landsbydreng”.
Bluesband spiller.
Ud i fremtiden: Gitte Tillemann – gamle tansktop sange.
5. Festival 2015. Orientering om møde den 2. juni med fremvisning af diagram for organiseringen
af festivalen.
6. Sponsorater /Torben. Sættes i værk, gruppe nedsættes.
7. Hvem må købe på regning hos købmanden.Maria, Hans og Evy. Hans laver liste over adgang til
konti.
På bon anføres: Navn + projekt/arrangement.
8. Nedrivning af bygninger: Udsat
9. Byggegrunde i området: Udsat
10. Valget og TV2 og TV Øst på besøg 11. juni/Torben. – TV2 kommer kl. 14,00. Ude/inde? Cafe
åbner fra kl. 17,00. Forberede TV2 debat kl. 22,00. De sørger selv for publikum. TVØst
deltager også. Panel af politikere/valgdebat.
11. Evt. Hans vil bede Harry om at fjerne affald fra Særslevvej. Er dette ok. Ja, bestyrelsen
godkendte dette.
Næste møde tirsdag den 30.6. kl. 19,00.
Referent Evelin

Møde med Falsters Hjerte i går den 15.6.2015.
NØF bestyrelse havde et uformelt, godt og konstruktivt møde med repræsentanter fra Falsters Hjertes
bestyrelse. Der blev talt om, hvad vi hver især stod for.
Bosætning og turisme syntes at være hovedoverskrifterne.
En fælles aktivitetskalender var ønske fra begge sider.
Støtte hinanden ved større, nye initiativer for området.
Falsters Hjerte har mere end 400 medlemmer! 2 ambassadører i hver landsby stemmer dørklokker,
hvilket har givet stor tilslutning. Der betales 50,- kr. årligt i medlemskab.
Ambassadørmøde 2 gange årligt.
Der arbejdes på at få Idestrup med til et møde til efteråret.
www.Falstershjerte.dk
email: falstershjerte@gmail.dk , hjemmesideansvarlig er Ulla Thomsen.
Små noter taget af Evelin.
Se mail fra Inge Lise med dette link:
http://www.stedet-taeller.dk/fokusomraaderne/mulighedernes-danmark/landsbyen-de-7-sogne.aspx
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