Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 8. marts.
Til stede var Hans, Bente, Evelin, Torben, Maria og Ove.
Ingelise var ikke til stede..

1. Godkendelse af dagsorden, godkendt med tilføjelse af punkt 8b)
2. Godkendelse af sidste referat fra. 9.2. Tilføjelse: Eventgruppen aflægger regnskab,
Seniortræf aftaler nærmere med Hans om regnskab. Godkendt
3. Modtagen post/mails siden sidste møde.
NØF oprettet i foreningsportalen, kontaktperson Torben Stjernholm.
Alle i bestyrelsen skal kunne have adgang til foreningsportalen. Dette vil ske efter
generalforsamlingen.
4. Økonomi. Hans orienterede. Det færdigt reviderede regnskab blev omdelt.
Husleje NØF Invest justeres.
5. Medlemmer. Der er kommet et par nye medlemmer. Alle skal registreres med navn,
adresse, telefonnummer og mailadresse. 175 medlemmer. Hvor mange over og under 25 år
skal opgøres.
6. Generalforsamling 2016. Regnskabet er godkendt af revisorerne Ulla Brolund og Lone
Albrechtsen. Vedtægtsændringerne blev gennemgået.
Det foreslås, at Ole forestår dirigentposten.
Vi mødes kl. 18,30 dagen før.
På dagen mødes vi kl. 18,00 til kaffebrygning og ostemadder.
Angående beretning bedes stikord sendes til Torben.
7. Foreningsportalen, oplysninger til kommunen/Ove, se under punkt 3.
8. Facebook, kommerciel reklame/Ove. Udsat.
9. 9a. NØF som samarbejdspartner .
NØF indgår som samarbejdspartner med Horbelev Menighedsråd i projekt Præstemosen.
Dette består i 1 gang årligt at deltage med frivillig arbejdskraft til vedligehold af stier,
beskæring af krat og buske.
9b. Ny kaffemaskine ønskes til køkkenet. Godkendelse af køb.
9c. Orientering.
1. Projekt Kulturgården. Udsat
2. Kunsten at redde liv. Godt møde og fin instruktion. Bør måske gentages, da indkaldelsen
til kurset først kom dagen før.
3. Fundraising/Ove. Gruppe er nedsat. Det ser ud til at have fået en god start.
4. Fibernet på Nordøstfalster/Ove. Ove har gjort et stort stykke forarbejde med at finde
repræsentanter fra de forskellige byer (11 personer), som kan indgå som kontaktpersoner
ved etableringen af fibernet.
5. NØF Event/Tue Vest. Torben. Ikke tilmeldinger nok, og der forventes et underskud. Der
gøres lige et ekstra reklamefremstød på Facebook og NØF hjemmeside.

6. Fællesspisning/Hans/Maria og Bente. Den seneste spiseaften med mad fra pizzeria gik
fint. Der var 15 tilmeldinger i alt. Næste gang torsdag den 31. marts står menuen på
wienerschnitzel fra Jørgen Toft.
7. Møde med Falsters Hjerte/Torben. Finder sted en gang i april. Kirsten melder dato ud.
8. En aften med Møns Bank/Maria. Hvad har de af gode lånetilbud m.m.
10. Eventuelt.
Bente bestiller skilt til container med gammelt jern, ca. 1 x 1 m hos Niller.
16. marts møde med Andreas Steenberg, De Radikale.

Referent
Evelin

