NORDØSTFALSTERS FREMTIDSFORENING
Kære medlem
Den 26. marts 2015
Du får her et referat fra vor generalforsamling den 24. marts 2o15.
1. Valg af dirigent. Otto Olsen blev valgt til dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v/Ove Stoffregen.
Billedværkstedet – kunst & kultur
Samling lørdag 24. maj. Plan om årligt forårsarrangement.
Møns Bank: Møde med Møns Bank 1. august. Nøf Invest og Nøf bestyrelse. Her blev det aftalt, at
banken vil være hovedsponsor ved cykelløbet i forbindelse med den kommende festival.
Festival 2014: 15. og 16. august.
Fredag aften var der åbning med tale af sognepræst Mette Marie, og efterfølgende musik af lokale
bands og DJ musik (kenneth).
Lørdag: Cykelløb, MC træf, Bankospil, 150 spisende gæster samt musik både om eftermiddag og aften.
Musikprogrammet stod Flemming Walther Andersen for.
TV-Multimedieklubben: Indslag fra festival’en , der blev vist i TV, samt er at finde på YouTube.
Cykelløb: En bragende succes.Stor opbakning og selveste borgmesteren deltog  Stort overskud til
NØF arbejdet. Dog var der lidt problemer at at få indsamlet alle beløb fra sponsorer. – Dette har vi
fokus på til næste gang.
MC fok fra hele landet til Horbelev:23. august
I weekenden efter festival’en stod NØF for landsdækkende træf i Danske KawaZ motorcykelklub.
Igen en succes med indtjening til NØF.
Landsbycentret - Kulturgård:
Lokale- og Anlægsfonden støtter med kr. 3 mil.
AP Møller´s Støttefond støtter med kr. 3 mil.
Realdania støtter med kr. 1.5 mil
Guldborgsund Kommune støtter med kr. 0,5 mill
Nøf Invest egen financerer med kr. 0,5 mill. Dette kan bl.a. ske ved omlægning/ny låneoptagelse.
Mange møder i årets løb. Møns Bank aktiv omkring dette også

Nøf vejgruppe:
Dialogmøder med Park og Vej (28. august). Her blev der talt om byerne Vejringe, Bregninge og
Horbelev.
Marts måned 2015: Møde omkring forskønnelse Torvet / Bregningevej.
Sponsor aftale Møns Bank 7. oktober
Sponsor bidrag fra banken vil stige i kraft med nye kunder i banken fra NØF området.
Stormøde Horbelev Hallen 16. november
Der deltog ca. 150 personer.Nøf fik 25 nye medlemmer. Der blev tegnet ca. 30 nye anparter i Nøf
Invest.
13 nye meldte sig som frivillig i NØF og på Centeret.
Plante/sætte blomsterløg i NØF Området – Ultimo november.
Efter en lidt famlende start blev dette arrangement en stor succes. Otto påtog sig opgaven at få løgene i
jorden. De er plantet ved indfaldsvejene til landsbyerne i NØF området, og vi glæder os til at se dem
blomstre forår og sommer. Otto havde en tak til alle i ”dagens buket” i Folketidende.
Allan Olsen Koncert i Åstrup marts 2015
En bragende succes med 210 deltager samt 108 til spisning. Mad leveret af Charlotte Krøyer.
Koncerten udsolgt allerede 22. februar. Arrangement gav et pænt overskud.
Ældresagen
Samarbejde med NØF – petanque, hvis man melder sig ind i NØF.
Omkring Cafe – her opfølgning. Medlemskab af NØF for at kunne bruge cafe.

Pedel gruppen
10 mand, onsdage, små reparationer, stor renovering af køkken sammen med Hat, istandsættelse af
lejlighed, pasning af alle udenomsarealer, græsplæner, bede, klipning og beskæring. Godt samarbejde
med STU erne (Særlig tillrettelagt uddannelse (Marie Gruppe Skolen).
NØF Børn & Unge gruppe
Ikke en succes. Helt galt gik det med den nye skolereform. Ingen/få børn om eftermiddagen. Gruppen
i gang med at blive lukket ned. Ikke en nem proces. NØF Invest v/Erik Gaard har sørget for, at de
sidste udeståender med Fritidsforvaltningen og SEAS er afklaret, hvorefter gruppen er nedlagt.
Nørkle Klub
Kommende nyt tiltag i NØF regi – planlagt møde med gruppe ved næste bestyrelsesmøde
Banko gruppe
Kommende nyt tiltag i NØF regi. Planlagt møde med gruppe ved næste bestyrelsesmøde.

Cafe gruppe
Cafe aftener om fredag. I starten en succes. Senere blev der for få deltagere. Cafe gruppen en stor hjælp
omkring cafeen.
Event Gruppe
Ny gruppe nedsættes til at tage sig af event arrangementer i NØF regi. Bl.a. Allan Olsen koncerten som
den første.

Festival arbejdsgruppe
Otto og Ove har fremlagt forslag til arbejdsdeling. Nu kunne det se ud til at Event gruppen reelt er
dette. Møde med gruppe efter generalforsamlingen vedr. festival.
Ejendomsmægler
En sponsor kunne være en mulighed. Dog kan der være problemer i forhold til Møns Bank. Vi er
stadigvæk på jagt efter en mulig sponsor.
Bosætningsvideo fra NØF Område.
NØF har indgået aftale med Niels Vestergård om at producere en film fra området over det næste år.
Her vil komme en del opgaver. Folk til at støtte / komme med oplysninger om mulige emner til
optagelse. Der skal søges fonde til finansiering af filmen.
Musik anlæg i teatersalen
Aftale indgået med Kenneth Dyhr og Ulla Brolund fra Hat om placering af musikanlæg i teatersalen.
Vi vil dog afvente det kommende byggeri og vurdere, hvor anlægget skal placeres.
Malerarbejde
Kommende projekt i begge de små lokaler i 60er bygningen.
Møde med de frivillige marts måned 2015
Maria og Otto stod for denne indkaldelse.15 var indkaldt, og 7 var mødt op. Tak til disse. Et godt
møde, hvor der blev oplyst, hvilken opgave type, man gerne ville byde ind på. Kalender udarbejdes.
Bestyrelsen
Et fortrinligt samarbejde. Begitta er desværre flyttet og har dermed meldt sig ud af bestyrelsesarbejde.
Tak for dit store arbejde. Vi vil savne dig.
Evelin midlertidigt tilforordnet i bestyrelsen. Mette Marie ind i stedet for Begitta. Dog har Mette Marie
senere meddelt, at hun ikke ser den fornødne tid til dette arbejde. Allerede nu for mange afbud.
Iflg. Vedtægten kan vi være 7 bestyrelsesmedlemmer. Det har vi talt om vi gerne vil være fremad rettet.
Vi skal senere tage beslutning om disse pladser.

Beretningen blev taget til efterretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årets regnskab.
Kasserer Hans Friis fremlagde regnskabet for NØF 2014, revideret af Lone Albrechtsen og Ulla
Brolund. Regnskabet blev taget til efterretning.
4. Valg af bestyrelse:
På valg: Torben Stjernholm, Ove Stoffregen, Maria Hansen, Bente Andersen, Begitta Blahaut.
suppleant Mette Marie Trankjær.
Genvalgt: Torben Stjernholm, Ove Stoffregen, Maria Hansen, Bente Andersen.
Nyvalgt: Evelin Møller, Ingelise Vadstrup. Suppleant Børge Albrechtsen.
Begitta Blahaut og Mette Marie Trankjær ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsesposterne fordeles i et efterfølgende konstituerende møde.
5. Valg af revisorer. Lone Albrechtsen og Ulla Brolund er valgt til revisorer
6. Fastsættelse af kontingent. Uændret kr. 100,- pr. år.
7. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
8. Eventuelt, herunder seneste nyt om vort projekt ”Fra Skole Til Kulturgaard”
Ønske om at brugergruppen genopstår, en gruppe, der består af repræsentant fra hver
forening/gruppe i NØF centret. Ove: Dette arbejder vi på.
Ove: Anpartssalg bør genoptages. Erik: Ja, ved at fortælle, at vi går i gang med projektet.
Petanque-banen kan bruges indtil 1. november 2015
Alle lokaler i Landsbycentret kan stadig benyttes. Det forventes, at pedelgruppen melder ud,
hvornår der skal ske flytning/oprydning, nedrivning m.m. Se nærmere herom på hjemmesiden
eller meddelt på møder.
Hvorfor Kulturgaard og ikke Landsbycenter: ”Kulturgaard” er brugt i vore ansøgninger til de
forskellige fonde. Der kunne måske være en afstemning senere blandt alle i NØF, hvad centret
skal hedde. Indtil videre hedder det Landsbycentret 
Polyform-arkitekterne starter 1. maj med detailtegning af byggeriet.
Selve byggeriet forventes igangsat 1. november 2015.

Byggegruppen består af Erik, Ove, Hans, Jens Ole, Roar, Jacob, Joachim og Ingelise.
ETN-Arkitekterne, Nykøbing F. er byggeleder på byggeriet.

Bestyrelsen takker alle for et godt 2014.
Udfordringen er: Mange små opgaver i stedet for få store 

Referent Evelin Møller

