NORDØSTFALSTERS FREMTIDSFORENING
Generalforsamling den 28. marts 2017
Den 2. april 2017
Referat.

1. Valg af dirigent. Ole Bronne blev valgt til dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed
Torben Stjernholm berettede følgende: Kulturgården er færdiggjort. Enestående at vi har fået dette
op at stå. NØF, og NØF Invest startede dette for 7 år siden. Undervejs er der hugget i budgettet pga.
af uforudsete fejl og mangler, bl.a. en kælder i undergrunden, man ikke var opmærksom på. Asfalt
og træer mangler endnu på området.
Stormøde med visning af film, ”Virkelyst”. Mange initiativer og ideer. Nye møder med fordeling af
opgaver.
Fibernet indføres.
TVØst ½ times udsendelse med Aktiv Landsby.
Cafe fungerer fint. Der serveres til gæster m.fl.
Vi skal tjene penge til drift og forbrug.
Fællesspisning sidste torsdag i hver måned.
Torvet gjort rent midt i byen.
Festival 2016 vellykket, men med stort underskud på grund af fejldispositioner. Dette skal ikke
gentages.
Cykelløb en succes, kr. 57.000 i overskud.
Ansøgning om Årets Landsby.
OPP selskab. Diverse institutioner er forsvundet og med dem også kommunale servicefolk. Midler
fra kommunen skal tilbage for at genskabe de ting, græsslåning, oprensning, vedligehold, m.m. Vi
skal ikke være bange for at søge kommunen om tilskud. Til at arbejde med disse ting, er nedsat
arbejdsgruppe bestående af NØF, NØF-Invest, Kirken, HIF.

Vi har fået kr. 30.000,- fra kommunen. De skal bruges til at udarbejde en bedre hjemmeside.
Grupper, klubber, foreninger fungerer godt.
Lokaler lejes ud til arrangementer.
Samarbejde med andre om fælles initiativer.
Fin hyldest til Forening Danmark.
Kommentarer: Vandrerhjemmet har 1. gang været på tvangsauktion. Ingen har budt.
Nedrivning af kroen om 14 dage. Vi kan måske få inventardele herfra til NØF. Dette undersøges.
Udlejning af lokaler bør lægges ud på hjemmesiden. Dette arbejder Maria på at få gjort.
Fibernet. Nogle ansøgere er blevet afvist. Ove har derfor søgt SEAS puljen til at finansiere udlæg af
fibernet til disse.
Formandens beretning godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet. Hans Friis gjorde rede for regnskab 2016. Vi er
119 betalende medlemmer. Der opfordres til at Fibernet-medlemmer bliver medlemmer af NØF.
Regnskabet godkendt. Der mangler budget for 2017.
4. Valg af bestyrelse. Inge-Lise, Evelin, Maria og Torben på valg. De blev genvalgt, Inge-Lise 2 år,
Evelin 2 år, Maria 1 år, Torben 1 år.
Der blev fremlagt regnskab fra Banko. Dette blev godkendt. Banko har 10 års jubilæum i år. Godt
gået
5. Valg af revisorer. Lone Albrechtsen, Ulla Brolund genvalgt.
6. Fastsættelse af kontingent. Uændret kr. 150,00
7. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

8. Eventuel
Ove orienterede om landsby app.
Ove orienterede om den kommende nye hjemmeside.
Torben: Skilte på cykelskuret koster kr. 500,- + 10 håndværkertimer.
Thomas Buttenschøn kommer den 7. april, September Peter Sommer, November Peter Belli.

Der skal søges penge fra fonde til belægning med fliser.
Selvom rondellen benyttes, kan alle dog passere.
Thomas: Rekruttering af bands. Hans datter vil være gerne behjælpelig med dette.
Arbejdsgruppe vedr. registrering af stier i området er nedsat. Målet er vandrestier fra Horreby Lyng
og frem til Hesnæs/Halskov. Karin, Hanne Dorte og Evelin arbejder med dette.
Festival 12. august.
Koncept omkring festivaler: Anderledes? Andet tidspunkt?
Birte: Vær mere opmærksom på, hvad der sker i teatret. Kom gerne og støt op om de forskellige
arrangementer.
Ulla: Hænge opslag op, når der er arrangementer, men også gennem mund/øre.
Inge-Lise: Der kommer mange, når de vil.
Ove: Det er vigtigt at gøre reklame for de gode initiativer. Brug facebook, hjemmesiden,
reklameskabene, den store tavle, elektronisk tavle.

Tak for et godt fremmøde.

Bestyrelsen
referent Evelin

