18 maj 2015

NØF bestyrelse
Referat
Deltager: Hans, Bente, Ove og Maria
Afbud: Evelin, Inge-Lise og Torben

Opfølgning fra sidste bestyrelses møde i april måned.
1. Ove holder møde med ting og sager sidst i maj, hvor der også skal laves nogle
nøgler til dem.
2. Udestående Ove.
3. Under NØF paraplyen er:
Billard og petanque, motion, ting og sager, banko, nørkleklub, HAT, seniortræf,
billedværksted og eventgruppen.
Under info paraplyen er:
Lejlighederne, pizza manden, Hanne lykke og musikerne.
4. Mangler at finde en fælles dato med Sanne, Ulla og Inge. Udestående Ove.
5. Bente og Maria kigger listen igennem med navne omkring sponsor til hjertestarter, så
alt passer.
6. Første trin med Møns bank på hjemmesiden er taget og Ove fortsætter med dette.
7. Debat mødet med politikerne var godt, men for kort varsel og for lidt info i nær
området omkring mødet.
8. Maria har fået nøglerne.
9. Sponsorater er udskudt til næste møde.
10. Torben har snakket med Horreby som er positive og han arbejder videre.
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Medlemmer og økonomi.
Ingen forandring af medlemmer. Der skal styr på købmanden med hvem der handler der
og at man husker at skrive under på papiret!!!!
Økonomi er stabil/ positiv. Hvordan får vi flere medlemmer?
Maria har fået til opgave at købe en mobil, så vi kan få mobile pay og swipp.
Projekt kulturgården.
Bestyrelsen ønsker at få besked/informationer før andre (Facebook)

Video.
Gruppen består af:
Erik Gylle Jørgensen: egylle@gmail.com; 26205394
Ronni Brandi Jensen: ronni6@live.dk; 51886092
Palle Jørgensen: pallej67@gmail.com; 42704202
Torben Stjernholm: tls@dlg.dk;

Event gruppen.
Vi ved hvem gruppen består af og har det fint med alt det Torben har skrevet og Nøf
bestyrelse godkender dette.

Festival.
Indkalder eventgruppen for festival 2015 som afholdes lørdag d. 15 august.
Hoved grupper med til møde.
Cykelgruppe- solveig, Hc
Billard- Birger
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Forslag til ny lejekontrakt for NØF.
NØF siger ja til kontrakten fra invest efter Hans har afklaret nogle detaljer med invest.

Til næste møde:
Hvem der må købe på regningen hos købmanden.
Nedrivning af bygninger?
Byggegrunde i området?

Festival møde er d. 02-06-15 kl. 19
Dato for næste NØF møde er d. 08-06-15 kl. 19

Bente holder jubilæum i hendes frisør salon lørdag d. 20-06-15 hvor alle er velkommen.
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