Hermed dagsorden i tilfældig rækkefølge til bestyrelsesmøde.
1. Efterårsudstilling på centret med , Art. Begitta.
Ja gerne – leje 1500 kr. + betaling af 15% af salg – modregnes i lejen. Rengøring af arealer efterfølgende /
betaling af rengøring. Køb af forplejning i NØF-cafeen.

2. Opfølgning på projekt lokale og anlægs fonden. Begitta
Polyform er gode. Sender skitser til møde den 18.9 – følgegruppemøde den 24.9.

3. Horbelev festival , herunder økonomi. Hans , Hanne Cafe , og Torben
Udgifter 101.000 kr. indtægter 93.000 incl. 7000 kr fra Nøf-café. – forsøger underskudsdækning. I
styregruppe for næste års festival skal Flemming ikke have med penge at gøre. Der skal kun være festival
fredag og lørdag.

4. Hjemmeside og ansvarsopdeling , skaffe input. Lars
Brugerrådet skal have egen fane på hjemmeside. Lars vil gerne lægge referater for brugerråd og foreninger
på nettetPoul Nyholm vil hjælpe med netforbindelsen på centret.
Lars lægger oplysninger fra foreninger på nettet. Foreninger bør beskrive sig selv og aktiviteter og sende til
Lars til hjemmesiden.
Kommunikationsgruppen står for kommunikation på centret og ude i omgivelserne, mens Lars og Begitta for
den digitale kommunikation

5. Børn og Unge opstart !fremtid ?. Møde med Idestrup folk . Torben
Mette har atartet B&U op i tirsdags – med nu 20 børn. Bestyrelse med 5 medlememr, Anette (plejemor() er
formand, 9 frivillige voksne er med. Åbningstider 15-17, ti + to.Det undersøges om det kan blive til en privat
filial af SFO i Idestrup.

6. Anpartssalg og Sponsorsalg Efterår / Vinter. Torben
Torben vil samle en 16 mands gruppe.

7. Brev til Minister ; Forsker til Horbelev ! Torben
Analyse af samfundsmæssige konsekvenser af borgerinitiativ i Horbelev i samarbejde med Kommunen. Vil
skrive sammen til Carsten Hansen.

8. Udvikling af bestyrelses-sammensætningen fremover ? Torben
Torben vil lave et lokalråd med alle foreninger på Nordøstfalster.

9. Færdiggørelse af pulje penge og prioritering.
10. Evt.
Næste møde den 21. 10 kl. 19.
Vh Begitta

