NØF bestyrelsesmøde mandag den 31. januar 2017.
Deltagere Hans, Bente, Inge Lise, Maria, Evelin, Torben og Ove.
Referat
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2. Møde med musikerne Christian og Frederik om evt. leje af det ledige klasseværelse i 60’er
bygningen, 1. sal til musikøvning.
Vil gerne indgå i samarbejde på flere planer omkring diverse arrangementer. De får egen nøgle.
Der skal betales husleje, og der tages kontakt til NØF Invest om dette.
Torben vil være kontaktperson for musikerne: Downtrack Studio, Christian Larsen,
telefon 42 26 71 18.
3. Godkendelse af sidste referat. Godkendt.

4. Modtagen post/mails siden sidste møde:
-. Henvendelse fra Dorthe Errebo, DLS Nykøbing F, 15-20 personer ønsker at få en rundvisning
med efterfølgende spisning den 22.2.2017. Maria står for maddelen.
(til næste møde skal formuleres et reglement for rundvisning)
5. Økonomien v/Hans Friis. Den ser rimelig ud.
6. Medlemmer, v Hans og Evelin. Vi skal have koordineret medlemslisten inden
generalforsamlingen. Ved ny-tilmeldinger skal vi have navn-adresse-mailadresse-telefonnummer.
7. Kulturgården – udlejning og brug af lokaler. Retningslinjer på tryk/Maria.
Retningslinjerne blev gennemgået og rettes til.
Fællesrummet- huslejebetaling. Der er forbrug af lys, varme, toiletter med dertil hørende papir m.m.
Der tages kontakt til NØF Invest herom.
8. Festival 2017 – Stillingtagen/retningslinjer jævnfør vedhæftede oversigt/Ove.
Oversigten blev gennemgået. NØF bestyrelse er hovedtovholdere. Yderligere tovholdere blev
fundet til de forskellige underkategorier.
Der holdes møde den 20.2. kl. 19.00 om festivalen, og møde igen den 28.2. kl. 18.30 om
opgaver.
9. Opfølgning på nedsættelse af brugerråd (repræsentanter fra grupper/foreninger, der jævnligt
mødes med repræsentanter fra NØF/NØF-Invest.
Udsættes til næste møde.
10. Generalforsamling 2017. Tirsdag den 28.3.2017 kl. 19,00 . Udsendes til medlemmerne min. 2
uger tidligere.
11.

Stormøde den 2. marts. Annonce til Folketidende, Nordfalster Avis, Facebook,
Hjemmesiden.
Kulturgårdsprojektet. Kassekreditten i 0 med Møns Bank.
Angående rengøring, Bente og Maria, de gamle opgaver op. Hver gruppe/forening
skal rengøre egne lokaler og egne udenomsarealer. Evelin har optegnelser herom.
Mobile pay/Maria og Hans. Uafklaret.
Fastelavn, Evelin. Plakat omdeles. Festen starter i kirken med Kalle, fastelavnsboller.
I Kulturgården ophænges 4 tønder. Slikposer omdeles, kaffe og kage til de voksne.

Entren 50,-.for de voksne. Der opstilles bord ved indgangen til opkrævning af
indgangsbillet.
NØF Fiberprojekt, over 450 tilmeldte. Der arbejdes på flere tilmeldinger /Ove.
Fællesspisning, forloren haren fra Pomle Nakke, 30 deltagere.
Bosætningspuljen. Karin Woolhead overtager.

12. Ny mødedato. 6.3. 2017.
13. Evt.

Cykel- og trampestier. Ny gruppe til kortlægning m.m.
Samspil mellem byråd og lokalråd.
OPP udvalg til møde på torsdag.
Indkaldelse til møde om forårsfest i uge 8.

Referent Evelin.

