NØF bestyrelsesmøde Mandag den 7. september 2015 NØF cafeen kl. 19.00
Forventede deltagere: Hans, Maria, Bente, Evelin, Inge-Lise, Torben og Ove
Afbud: Bente meldt afbud

Dagsorden
1: Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde i april måned.
Hjertestartere i Horbelev by. Udsættes
2: Orientering fra evalueringsmøde den 1. sept. vedr. Festival 2015 / Udsættes.
3: Bevillingsskrivelse tilskud til Musikfestival / Torben.
Der er bevilget underskudsgaranti fra Kulturelt Samråd kr. 5.000,Regnskabet fra festivalen er endnu ikke opgjort.
4: Økonomi / Kort orientering Hans
Indtægterne fra cykelsponsorerne sker løbende.
Der mangler endnu nogle bilag til at få afsluttet det øvrige regnskab.
5: Medlemmer / Hans og Evelin. Udsat.
6: Projekt Kulturgården / Inge-lise.
Der er kun 1 udbyder tilbage, BOHUS Nykøbing F. Infomøde om byggeriet
i Seniortræf.
7: Nedrivning af bygninger (Udpegning af øjebæer i området) En opgave til alle.
Forskellige steder i byen og på landet blev drøftet. Vi besluttede at stille det i bero indtil vort eget byggeri er
færdiggjort.
8: Vejgruppen – Møde med vej & Park / Torben.
Torben, Frede, Ove og Niels har haft møde. Der udføres midterstriber, gennemfarvet asfalt .
Torvets planer blev drøftet.
9: Fællemøde 5. oktober i Sakskøbing/ Torben .
Sakskøbing Fællesråd inviterer til møde. Torben , Inge-Lise, Ove deltager.
Horreby, Idestrup, Nysted borgerforeninger deltager.
10: NØF Event – Sebastian / Torben kort.
70 billetter solgt indtil videre. Husk at lægge ind på Kultunaut.
11: Vis mig din landsby / Torben
TVØst planlægger besøg. Der er udpeget emner/personer til en kommende
udsendelse om ”Vis mig din landsby” Horbelev.
12: besøg af årgang 52 / 53 / Torben.
Skoleklasse besøger deres gamle Horbelev skole. Torben tovholder.
Ting & Sager inviterer til kaffe og kage.
13. Flygtningesituationen v/Torben.
Måske det gamle plejehjem/vandrerhjem kan bruges til at huse flygtninge. Torben har taget kontakt til
Dansk Røde Kors, som retter henvendelse tilbage, hvis der er behov.
14. Evt. Inge-lise og Maria overtager avisudklip-opgaven , som Torben og Brita tidligere har varetaget.
Vi har 2 infotavler. Forslag til opsætning: ved Torvet, Bønnet, Idrætshallen, Næsgaard.
Medlemskort til NØF medlemskab. Maria prøver at udarbejde en model.
Fastlæggelse af mødedatoer Næste møde den 8. oktober kl. 18,30
noefbestyrelsesmoedeDagsorden-07092015

