NØF bestyrelsesmøde mandag den 10. oktober 2016.
Den 13.10.2016
Deltagere Hans, Bente, Inge Lise, Maria, Evelin, Torben og Ove.
Referat
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2. Godkendelse af sidste referat. Godkendt.
3. Modtagen post/mails siden sidste møde:
-. SBI pressemeddelelse omkring Multihuse. Multihuse kan puste nyt liv i tyndt befolkede områder.
Et skriv fra forskere Helle Nørgaard, Anette Gravgaard Christensen og Anna Falkenstjerne Beck.
- Referat af evaluering af festival 2016. Arrangementet bar præg af manglende styring og overblik.
- Kompendie om decentral udvikling for Nordøstfalster
Torben har udfærdiget et kompendie, der handler om en nytænkt model for fremme af borgerejerskab og sammenhængskraft i det funktionelle samfund, Offentligt-privat partnerskab.
HIF er interesseret, især i forhold til idrætshallen. Der holdes møde med HIF om dette.
Kommunen er også interesseret.
4. Økonomi/orientering ved. Hans
Cykelløbet gik meget fint. Mange deltagere. Ligeledes rent økonomisk var det yderst
tilfredsstillende. Alle penge fra sponsorer er kommet i hus. Mange tak for det.
Stort underskud ved afholdelse af festivalen. Se punkt 7.
5. Medlemmer ved Hans og Evelin.
Der er tilkommet 3 nye medlemmer. Vi er nu 108 medlemmer.
Flere har ikke betalt.
6. Mobile Pay og Swipp pay ved Maria. Udsættes.
7. Festival 2016.
Vi fik et underskud på kr. 48.000,Der var for få gæster. Store udgifter til udstyr, telte og barpersonale Der var mangel på styring og
overblik. Bestyrelsen afholder et evalueringsmøde, herefter drøftes situationen og fremtiden
med Eventgruppen m.fl.
8. 9. og 10. Indvielse/aflevering af kulturgården/ ideer til dagen?
Indvielse den 18. november. John Brædder, Martin Lohse, repræsentanter for fondene deltager.
Horbelev koret deltager.
Forinden holdes infomøde med brugerne den 31. oktober kl. 19.00.
Inge Lise udfærdiger indbydelse, udsender denne til Evelin og Maria, som videresender den til
tovholderne i foreningerne/grupperne.
Oprydning – klargøring/slutrengøring samt inventardag aftales nærmere.
11. Sponsorarbejde ved Torben.
Vi kan bruge siden af cykelskuret ud mod vejen til reklameskilte for eventuelle sponsorer.
Skiltets størrelse skal være 100 x 120 cm. Sponsorerne skal selv fremskaffe skilt til ophængning.
(der skal udarbejdes et regelsæt med pris, størrelse m.m. til sponsorerne. Jeg mener HIF har et
sådant skriv, som vi måske kan få inspiration fra. Evelin )

12. og 13. Orientering.
1. Projekt Kulturgården. Belægningen i gården er nu lagt (asfalt)
2. Fundraising. Indtil videre søges penge til dækning af projekt Nordøstfalster film.
3. Fibernet på Nordøstfalster. Går fremad men lidt langsomt. Indtil videre er vi fortrøstningsfulde.
4. Fælles spisning.
Vi har senest fået mad fra Pomle, oksebryst, fin og velsmagende. 40 personer til spisning
Næste gang den 27. oktober fra pizzamanden.
Sidste dato i 2016 er den 24. november.
5. Falsters Hjerte.
Der arbejdes på at få samlet foreninger fra Lolland-Falster under eet som en fælles
paraplyorganisation.
6. E-post. Vi har fået post fra kommunen vedr. udgifter til scenen samt kreditnota til samme.
7. DK- Hostmaster er betalt.
8. Kommunen udsender invitation til at deltage i brugergruppe vedr. nyt bookingsystem. Ikke mere
aktuelt.
9. Foreningsportalen Status v/Inge Lise. Alt skulle være indberettet herfra, men Inge Lise tjekker op
på dette.
14. Ny mødedato mandag den 31. oktober kl. 18.00
Evt. Hans. Ikke mere salg af jern. Priserne er for lave.
E-sport blev drøftet.
Møde med HIF og NØF mandag den 5. december, alternativt den 9. januar 2017.

