Nordøstfalsters Fremtidsforening

Den 14. april 2015
Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2015.
Til stede var Hæans, Inge Lise, Torben, Ove og Otto (gæst)
Afbud fra Maria og Bente (Bente kom senere).
1. Bestyrelsens konstituering. Torben formand, Ove næstformand,
Hans kasserer. Øvrige medlemmer Maria, Bente, Inge Lise og Evelin.
2. Kort evaluering af generalforsamlingen. Den forløb i god ro og orden, ca. 15 fremmødte. Der arbejdes på vedtægtsændring vedr. medlemmernes valgperiode.
3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde i marts måned.
ad. 3.1. Festival-arbejdsgrupper: se selvstændigt punkt længere nede.
ad 3.2. Senior Træf 8-10 medlemer indmeldt. Møde med Ting & Sager
(Ove og Otto) udsættes.
ad 3.3. Anparter, gennemgang af tegningsaftalen, er nu opdateret og ok.
ad 3.4. Samarbejde med ejendomsmægler Ole Mortensen – Dette er
stadig i støbeskeen.
ad 3.5. Torvet: Forskønnelse af torvet (ved Antikhjørnet for enden af
Bregningevej) Otto oplyste: Møde med kommunen (Niels og Ole) samt
beboerne. Sidstnævnte var ikke så positivt indstillet. Man enedes dog
med 2-3 borde-bænkesæt, højbede. Man skulle stadig kunne køre rundt
med bil. Kommunen arbejder videre med planen.
ad 3.6. Hjemmesiden. Den er meget mangelfuld og behæftet med fejl.
Kig hver især, medlemmer, foreninger, grupper om der skal ske ændringer, tilføjelser m.m. Indberet disse til Ove!
Lokale leje. Ulla står for dette. Ulla og Ove drøfter en lettere tilgang til
dette.
ad 3.7. Krenkerup – salg af øl ved events med mulighed for køb af øl i
store og små flasker. Ved alm. salg laves aftale fra gang til gang, altså ingen fast aftale.
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4.

5.

6.

7.

ad 3.8. Hvilke grupper er der under NØF paraplyen. Igen, se under 3.6..
Er der kommet nye grupper, kontaktpersoner m.m. . Meld tilbage til
Ove snarest !!
Udfra de nye opdaterede oplysninger kan der etableres en brugergruppe
(et ønske på generalforsamlingen) Der vælges en kontaktperson fra
hver gruppe/forening/hold m.m., som gerne vil sidde i denne brugergruppe, og være talerør/repræsentant for resten af sit bagland. Bente vil
tage kontakt til disse NØF grupper m.m. og få udarbejdet en liste over
kontaktpersoner til brugergruppen.
ad 3.9 Nørkle og Banko. Møde med Ulla, Inge, Sanne og Ove ang.
evt. overskud ved disse arrangementer og salg. Det blev besluttet, at et
evt. overskud til NØF vurderes efter et årligt regnskab, der fremlægges
for bestyrelsen.
Medlemmer og økonomi v/Hans.
116 betalende medlemmer. (En del mangler at betale iflg. udsendelseslisten). Økonomien god.
Møns Bank har endnu ikke indgået aftale med Joachim om depotbank.
Projekt Kulturgården.
1.møde i byggegruppen, som nu har organiseret sig således: 6-7 personer i byggegruppen. Ud fra denne er valgt en styregruppe bestående af
Inge Lise, Jakob og Joachim.
Brugergruppen inviteres løbende i opstartsfasen og under hele byggeprocessen til orienteringsmøde vedr. kulturgårdens projektforløb.
Stor whiteboard udendørs til diverse info opsættes (pedelgruppen kigger nærmere på dette. )
Vi går i jorden midt i september.
Der søges om tilskud fra Fideicommis’set. Kommunen yder tilskud
med 0,5 mill. kr.
ad 6.1 Video projekt: Bosætning NØF og Nordøst Falster. Synopsis
udarbejdet, se vedhæftet.Der udarbejdes papirformular til fondsansøgninger til finansiering af projektet.
ad 6.2 Arbejdsgruppe/back up for Niels Vestergaard (3-4 personer)
Torben finder nogle gode kontakter. Hans tager kontakt til unge tilflyttere.
Eventgruppe,(6 personer). Torben. God start med Allan Olsen koncerten. Giver fundament til fremtidige musikevents, foredrag m.m. .
Eventgruppen skal være en del af NØF. Samarbejdet, herunder ønsker
til økonomien blev drøftet. Det er tanken, at der etableres en fond,
hvor evt. overskud hensættes. Fra denne kan unge amatørmusikere søge
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om tilskud til diverse igangsættende projekter m.m. Eventgruppen vil
fremlægge en model, der beskriver intentionerne og fondens formål.
Herefter skal denne fremlægges til godkendelse i bestyrelsen.
8. Festival 2015. Otto og Oven har udarbejdet et fint arbejdsgruppeskema, et vigtigt værktøj.
Hvad er Eventgruppens rolle i festival arrangementet. Torben fik diagrammet , og han kigger nærmere på de forskellige forhold sammen
med den øvrige eventgruppe. Melder herefter tilbage.
9. Samarbejdsaftalen med Møns Bank, status v/Ove.
Kontrakten skal justeres i forhold til aftalen med Møns Bank.
10.
Debatmøde hos NØF.
Samarbejde med TV2, Torben er kontaktperson. TV2 sørger for debattørerne. Vi skal sørge for tilskuerne.
Debataften om politik, med Lennart Damsbo, Rene Chrstensen, Markus Knuth. Sydhavsøerne + Ida som tovholder.
Evt. involvering af Næsgårds efterskole eleverne til at stå for telefonkontakt fra borgere. Dato ikke fastsat.
11. Hjertestarter. Joachim kontaktes for nærmere oplysninger (Ove).
Evt. Torben: Ønsker møde med formand for Hjerte?, Horreby, Kirsten
Høgh Andersen samt borgerforening i Idestrup. Kunne mødes her i NØF
regi. God ide.
Har sagt nej til at deltage i udvælgelsen af ”ildsjælsmedalje”.
Generalforsamling i Landsforeningen af Landsbyerne i Danmark. Alle landsbyer burde udnævnes. Torben laver et skriv herom til foreningen.
Referent
Evelin
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