Referat fra NØF bestyrelsesmøde tirsdag den 5. april 2016
Deltagere: Hans, Bente, Evelin, Inge-Lise, Torben Maria
Afbud: Ove (arbejde)
1: Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af punkter. Se nederst.
2: Konstituering bestyrelsen.
Formand Torben Stjernholm, næstformand Ove Stoffregen, kasserer Hans Friis (2 år)
Sekretær Evelin Møller (1 år), Inge Lise Vadstrup Jensen (1 år), Maria Hansen (1 år), Bente Andersen (2 år)
3: Godkendelse af sidste referat. Godkendt.
4: Generalforsamlingen 2016 – opfølgning
- Underskrive vedtægten. Referatet er godkendt af dirigent. Lægges på hjemmesiden sammen med vedtægterne.
- Oplysninger til børneattester. Vi skal selv google børneattest til udfyldelse.
- Oplysninger til Foreningsportalen. Vi er nu alle koblet op på foreningsportalen.
5: Modtagen post / mails siden sidste møde
- Mails vedhæftet – pdf filer (LID, GreenTickets, IOLR): Kenneth fra Eventgruppen undersøger evt. mulighed.
- Opmærksomhed på LID – tilmelding senest 23. april: Vi deltager ikke.
6 Økonomi / Orientering Hans. Økonomien er rimelig god.
7: Medlemmer / Hans og Evelin. Der er kommet nogle flere medlemmer. Evelin og Hans koordinere listen.
Maria ser på bankodeltagernes medlemskab.
8: Indsamling af affald søndag 17. april – se vedhæftede mail/pdf.
Vi har ikke deltaget siden Horbelev Skole deltog. Håber I vil tage godt imod, at jeg har tilmeldt NØF.
REFA vil gerne høre nærmere omkring indsamlingssteder, kontaktperson samt hvornår vi gør det. (Håber jeg vi gør).
Besked til Anne Mette bedes givet så hurtigt som muligt. Mail amp@refa.dk
Jeg kan desværre ikke selv deltage, da jeg er til min brors 70 år Fødselsdag i Jylland.
Ove sørger for at få sække, som afleveres til Ting & Sager. Herfra kan interesserede hente sæk.
Torben tager kontakt til Ting & Sager og aftaler tidspunkt for åbning m.m.
Dette lægges efterfølgende ud på hjemmesiden.
9: Orientering.
1. Projekt Kulturgården /Inge Lise:
Møns Bank sponsorerer byggeskilt. Opstilles på hjørnet af Eriksdalsvej og Grønsundsvej.
Mangler revideret tidsplan fra Polyform.
Der er endnu ikke udarbejdet kassekreditbetingelser.
2. Fundraising: Alle i gruppen er blevet tilmeldt puljeguiden.dk.
I gruppen er Inge Lise, Karin, Ove, Torben, Britt, Michael.
Karin indkalder til møde i nærmeste fremtid.
Ove beder om at starte med bosætningsvideoen.
3. Fibernet på Nordøst Falster/ Møder med kommunens bredbåndskonsulent, fibermøde i Idestrup, forsøger at få
kontakt til Fibias projektleder for fibernedgravning - Ove
Punktet medtages til kommende dagsorden for yderligere information.
4. Fællesspisning / Hans. Det var en god aften med 30 spisende gæster.
Pomle Nakke kontaktes for evt. kommende leverandør af mad til fællesspisnings aften.
5. En aften med Møns Bank/Maria. Der aftales møde hos Torben. Maria og Ronny tovholder.
11a. Eventgruppen /Torben. Der er underskud ved Tue Vest koncerten. Dette er dog endnu ikke opgjort.
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Britt er nu kasserer i gruppen.
Der foretages opgørelse én gang årligt.
11b. Møde med NØF Invest. Inge Lise indkalder til møde den 3. maj kl. 18.00
11c. Ny mødedato for bestyrelsesmøde: den 3. maj kl. 19.00
12. Evt.
1

En aften med Møns Bank / Maria

11: Ny møde dato
12: Eventuelt. Jakob Lammehave Økologi har ”Fårets Dag” på lørdag.
Ole Bronne indkalder til fællesmøde vedr. festival.
Torben: Der vil være nogle tiltag i forhold til festival.
Mad- og musiktelt adskilles
Punkt på dagsorden til næste gang: Invitation til de nye ambassadører med evt. udarbejdelse af arbejdsplan
For disse.
Festival 12. og 13. august 2016.
Referat fra generalforsamlingen er vedhæftet, se punkt. 4.
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Evelin
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