Referat af dagsorden 24-02-2015
Tilstede: Otto, Bente, Ove, Maria, Hans F, Evelin.
Afbud: Mette-marie. (Begitta udtrådte fra bestyrelsen d. 31-01-2015).

1. 2-3 personer der skal være i "styregruppen bygge" er Ove, Hans F og Ingelise.
2. Der er skrevet mail til Erik Gaard, som har skrevet videre til Mathias som havde betalt for sent til
kommunen, og der kom en rykker på 100 kr. som kommunen så har taget. Hans Friis mangler
stadig at se et regnskab fra Børn og unge. Dette bliver der gået videre med. Kontoen er opsagt,
men der ligger en regning på 1.500 kr til seas.
3. Hvad vil vi med de frivillige?
Der bliver indkaldt til et frivillige møde d. 23-03-2015 kl. 19:00 i cafeen. Der vil være rundvisning
også skal der brainstormes omkring arbejdsopgaver mm.
Maria har valgt sig til at skrive på tavle og Otto som ord styre.
Otto indkalder de frivillige fra listen og Ove ligger det på hjemmesiden. Alle er velkommen.

4. For at slå fast, så koster en brik (nøgle) 100 kr. og dertil et medlemskab også på 100 kr.
Evy og Inger skal have en nøgle.

5. HAT vil hjælpe til med det nye køkken i 60'er bygningen, samt Mogens lund vil hjælpe til.
Elementerne er købt. Køleskab/opvaskemaskine.
Der mangler informationer omkring køknerne i 60'er bygningen? Dette håber vi på Ingelise får svar
på. Afløb og rør er der styr på.

6. De gamle kopimaskiner er væk og HAT har taget den fra mødelokalet ind til dem.
7. Musik tager Torben sig stadig af og telt. Grill har Brian sagt ja til.
Otto vil gerne være med til at opstable en styregruppe til festival.
Der skal laves et musik budget, sådan at vi har styr på økonomien også.

Maria hjælper Otto med at indsamle informationer til festival.
Ove kontakter Torben med hensyn til afslutning af stormøde.

8. Der er blevet fastslået at der skal være festival i år, hvordan kommer der opfyldning på senere.

9. Kaffemaskine til NØF cafe. Der er indkøbt en ny kaffemaskine til cafeen som lige nu står i
Taastrup og venter på at blive hentet, Joachim har den præcise adresse.
Joachim køber den gamle. Bente finder ud af at få afhentet kaffemaskinen og snakker med
Joachim.

10. Hans F skal have en seddel med navn på dem i senior træf med hensyn til medlemskab, dette
søger Maria for.

Cafe: Der skal holdes et møde med ting og sager omkring cafeen. Otto og Ove vil deltage i dette
møde. Dato kommer senere.

Projekt kulturgården:
Som sagt har vi fået 1,5 mio.
D. 05-03 skal NØF Invest og Hans F have et møde sammen med MØNS BANK omkring finansiering.
Hans, Ove og Ingelise går videre med hensyn til handling på opgaverne.
Søger et beløb til kulturgården. Evelin søger for dette.

Anparter - hvordan kommer vi videre?:
Ud over indskud (anparter) er der ingen bindinger, dette vil blive synliggjort på beviset. Ove tager
kontakt til NØF Invest. Dette skal der snakkes videre om på næste møde.

NØF - orientering:
Økonomien er sund og dette vil fremgå ved generalforsamlingen.
Medlemmer - 74 betalende i 2015 og der er i alt 140 navne på listen, så der vil være opfyldning på
dette, så alle har betalt.

Generalforsamling 2015:
Generalforsamling bliver d. 24-03-2015 kl. 19:00.
Evelin indkalder elektronisk.
Dagsorden for generalforsamlingen bliver efter paragraf 8. Evelin følger op på vedtægtsreglerne.

Allan Olsen:
Status - Alt udsolgt.
Fadøl bliver fra Joachim og resten fra moseby købmand.
forsamlingshuset har vi fået til 1/2 pris. Hans Friis har rettighed til den separate konto der er lavet.

Musik anlæg i teatersalen:
Ove har skrevet til HAT og kontaktet Kennet Dyhr som gerne vil hjælpe med opsætningen og dette
får han en nøgle til.

Samarbejde med ejendomsmægler:
Afventer tilbage melding fra Møns Bank.

Præsentationsvideo: Vedtaget skal laves.
Niels Vestergaard som har et firma der hedder film-foto har givet et tilbud og bliver indkaldt til
næste NØF møde.

Tovet:
Den blinde afslutning ved bregningevej skal laves pæn, dette har vejgruppen (Frede og Ove) styr
på. Vej og park, Otto og Mogens bliver kontaktet med oplysninger omkring dette, så tovet kan
blive pænt at se på.

Hjemmesiden:
Ove får oplysninger omkring de 3 lejeligheder af Otto.
55 km2, 80 km2, over 100 km2 = private lejligheder.
Lokalleje var vedtaget af brugerråds bestyrelsen, disse vil blive taget op igen, da der skal rettes i
den. Ove tager kontakt til Ulla B, omkring redigeringen.
Ove sætter på hjemmesiden omkring mødet med de frivillige, da alle er velkommen der.

Næste møde er d. 16-03-15 eller evt. 19-03-15 kl. 19:00
Alle skal huske at melde om de kan den første dato.

skrevet af Maria.

