NØF bestyrelsesmøde
Mandag den 29. august 2016
Teatercafeen, kl. 19.00 – 21.00
Deltagere: Hans, Bente, Maria, Evelin, Torben
Afbud: Ove og Inge Lise.
Dagsorden Bestyrelsesmøde
1: Godkendelse af dagsorden, godkendt
2: Godkendelse af sidste referat, godkendt
3: Modtagen post / mails siden sidste møde
DK Hostmaster – genåbning ikke betalt. Hans betaler en gang til, og undersøger nu sagen.
Information 94 – ny foreningsrådgiver i GBS Kommune er oprettet. Trine Bring Frederiksen er ansat. Hun vil være med
til at koordinere samarbejdet mellem foreningerne, skolerne og kommunen rådgive om alt lige fra tilskudsordninger,
fondsansøgninger m.m.
Torben foreslår, at vi inviterer Trine til en snak om, hvad hun kan hjælpe os med, f.eks. bedre busforbindelser.
Invitation til at deltage i brugergruppe vedr. nyt bookingsystem. Punktet udsat.
Bliv nomineret til Home prisen 2016 og vind op til 30.000 kroner.
Måske kan filmen om Horbelev bruges. Spørge Inge Lise, om filmens færdiggørelse er på trapperne.
4: Økonomi / Orientering Hans. Der er betalt mange regninger., og der er intet overblik endnu.
5: Medlemmer / Hans og Evelin. Intet nyt.
6: Foreningsportalen – Status / Inge Lise( Det er vigtigt, at denne er ok fremadrettet vedr.kommunale tilskud. Ove)
Udsat.
7: Festival 2016. Der foreligger endnu ikke en færdig økonomisk opgørelse, men indtil dato ser det ikke godt ud.
Der afholdes evalueringsmøde og Pia indkalder.
9: Indvielse / aflevering af kulturgården / Ideer til dagen? udsat.
10: Oprydning – klargøring/ slutrengøring af kulturgården / tanker om dette? (Hans og Pedelgruppen) Udsat.
11. Sponsor arbejde – nyt fast punkt på dagsorden / Torben udsat.
12. Ekstra ordinær generalforsamling / Evelin / IngeLise
Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling den 27. august. Referat er udsendt.
13: Orientering.
1 Projekt Kulturgården / Inge lise – udsat.
2 Fundraising / Ingelise – udsat.
3 Fibernet på Nordøst Falster/ Ove hvis han er til stede. Ove var ikke til stede
4 Fællesspisning / Hans / Bente / Maria. God tilslutning. Senest var der 12 personer.
5 Falsters Hjerte / Torben. Udsat.
6 E-post / Hans (hvad får vi i E-boks.Ove) Udsat.
14: Ny møde dato. Blev ikke besluttet.
15: Eventuelt.
Mobilepay og Swipp.
Maria kontakter Jan, Møns Bank.
Referent
Evelin

