Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts 2017
Ingen afbud.
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2. Godkendelse af sidste referat.
3. Modtagen post/mails siden sidste møde





Kulturelt samråd, årsmøde 24.4.2017 hos NØF
AKKS – Kulturmødet Mors 2017
Guldborgsund kommune Information 114, vedr. Evigheden.
Guldborgsund komune Fritid, information 112, ansøgn.frist 15.2.2017

4. Økonomi. Hans orienterede. Ser godt ud. Der betales til filmen ”Virkelyst”.
5. Medlemmer, Hans og Evelin. Vi er 125 medlemmer.
Medlemslisten koordineres inden generalforsamlingen.
6. NØF regnskab 2016. Regnskab udsendt på mail. Godkendt af revisorerne og
fremvises til generalforsamlingen.
7. Generalforsamling tirsdag den 28.3.2017 kl. 19,00.
Maria, Evelin, Inge-Lise, Torben på valg.Dirigent, Ole Bronne spørges.
Gratis kaffe og kage. Vi starter med at se filmen ”Virkelyst”.
8. Midler fra STRAKS puljen 2017. Torben . Bevilget kr. 30.000, som bruges til
hjemmsiden, kommunikation og formidling. Tilbagemelding om dette til kommunen.
9. Valg af APP til at understøtte Nordøstfalster. Ove undersøger dette nærmere.
10. Stormøde den 2. marts. Opsamling af ideer og forslag. Inge-Lise havde
udfærdiget en idebank. – Nyt stormøde.
11. NØF bosætningsfilm – Feedback. Super god.
12. Opføgning af brugerråd (repræsentanter fra grupper, der jævnligt mødes med ref.
fra NØF/NØF Invest. Forslag om at mødes 3 gange årligt. Der indkaldes til møde
første gang i slutningen af april.
13. Plejehjemmet/Torben. Mulig køber. Vil se på plejehjemmet
14. Fra bestyrelsesmøde 31. januar punkt. 7 . Plan for hvem der administrerer hvad af
lokaler, udlån og leje, herunder brug af fælles lokalet. Inge-Lise laver plan for
Kulturgårdens lokaler. Hanne Lykke m.fl. fra Motion inviteres til mødet.
(Hanne Lykke kommer, og måske Solveig Albrechtsen, ref.)
15.Reglement for rundvisning. Kr. 500,- for firmaer og foreninger, for private
personer opkræves min. 1 medlemskab.
16. Håndværkere/skiltning – retningslinier gennemgået og aftalt. Torben og Maria
udarbejder disse på papir.
17. 18. Principper for udstillinger. Være medlem, betale afgift til NØF af evt. salg.
’19. Årets Landsby 2017. Torben udfærdiger et reklameskriv til dette, som
borgmesteren forventes at bakke op om. ”Ikke langt fra ord til handling”.

 20. Orientering
 Kulturgårdsprojektet. Inge-Lise. Kulturgårdens brændeovn. Skal være
godkendt af skorstensfejer.
 Pulje og fondsansøgninger. Inge-Lise har søgt SEAS puljen kr. 10.000,,
Sparekassen Åstrup legat. Tilskud til oprensning af vandhuller, møde med
kommunen. Inge-Lise indkalder. Belægning på betongulv undersøges.
 Rengøring Bente og Maria. Bente Poulsen og Maria hver 2. torsdag, Maria
udsender oversigt.
 NØF Festival Ove, Bestyrelsen drøftede arrangementet med ønske om at
reducere dette til kun at foregår i Kulturgårdens lokaler. Møde herom senere.
 Mobile pay udsættes til næste gang.
 Udlejning og brug af lokaler. Endelige retningslinier på tryk. /Maria.
 Downtrack Studio, det ledige klasseværelse. Lejekontrakt udarbejdes.
 NØF Fiberprojekt. 471 tilmeldt. Fase 2, 80 tilmeldt Fiberpuljen .
 NØF Hjemmeside. Ove har lavet forslag til ny opbygning og med nye farver.
Det ser godt ud.
 Fælles spisning. 30. marts, Jørgen Toft leverer mad.
 Bosætningspuljen/Torben. Se under punkt 11.
 Fastelavn.Evelin. NØF afholdt sammen med kirken. Mange besøgende.
Alt gik fint. Tak til sponsorerne Nørkledamerne og Ting og Sager samt Min
Købmand.
 Cykel og trampestier. Evelin har sammen med Svend Suhr, Karleby drøftet
mulighederne for at registrere/etablere vandreruter fra Horreby Lyng og videre
mod syd til Hesnæs og Halskov. En arbejdsgruppe fra NØF bestående af Karin
Suhr, Hanne Dorthe og Evelin kigger nærmere på evt. registrering.
 Forårsfest NØF og HIF. Torben. Der er afholdt 1 møde.
 Besøget på Kulturgården af Zonta/Torben. Megen tilfredshed, og positivt
overrasket.
 Fællesrådene. Møde igen og følge op på Borgmesterens svar. 6. april/Torben.
Ove og Torben deltager.
 Besøg i Nr. Vedby Forsamlingshus (deltagere fra OPPgruppen Torben og
Thomas), Torben. Cafeteria er hjertet i hele huset. Bestyreren er fastansat og
derfor til stede til at betjene gæster hele tiden. Indkalder til nyt møde.
21. Møns Bank vil sponsere en aften for erhvervslivet.
Akustiker ønskes til at vurdere fællesrummet lyd. Inge-Lise undersøger sagen.

Evt. Ny mødedato tirsdag den 18. april kl. 19,00.

Referent
Evelin

