Referat af bestyrelsesmøde i NVF d. 15/8-2012.
Referent: Anne Bonde.
Deltagere: Anne Cathrine, Kenneth, Steen, Camilla, Lulle, Marianne, Jacob, Birgit og Anne.
Afbud: Kåre, Lennart, Allan.
Fraværende: Ingen
1. Nyt fra formand. D. 12/7 fik NVF endelig tilsagn om tilskud fra LAG. NVF har givet en lille
gave som velkomst til Helle
2. Nyt fra næstformand. Intet.
3. Nyt fra diverse udvalg:
a. IT/hjemmeside/skærme. Det blev besluttet at købe trådløst netværk og computere
Det blev ligeledes besluttet at indkøbe fjernsynsskærme (og boomblaster), så vi kan
komme i gang med info tavlerne. Kasper fra skolen var inviteret med, men kunne
desværre ikke deltage. Info skærmen på skolen kører fint. Klubberne blev bedt om at
undersøge behov for indkøb af en større kopimaskine. Fodboldklubben og Helle Lund vil
gerne benytte en kopimaskine og betale en rimelig pris for kopier.
b. Fællesarrangement Fællesarrangementet blev fastsat til d. 27/9. Lulle og Kenneth er
koordinatorer og de sørger for, at indkalde til et planlægningsmøde for klubberne.
c. Ungdomsforum. Holder sommerferie, og starter op igen ca. 1/10.
d. LLP: LLP holder pause til efter sommerferie, og starter op igen ca. 1/10.
e. Boldbane: Camilla, Steen og Anne arbejder videre med tilbuddet på gummibelægning.
f. Sct. Hans (Lennart): Det var et meget fint arrangement, der var desværre ikke så
mange mennesker, hvilket også ses i regnskabet. NVF dækker 1973,83 til Brugsen og
2718 til Nordfalsters Avis, hvilket er næsten hele underskuddet.
g. Kræmmermarked (Kenneth) vagtplan: Anne tager lørdagen, og Marianne, Birgit og
Lulle tager søndagen.
h. Fortælleraften: Alle går i tænkeboks.
i. Andre nye projekter i gang – hvem tager stafetten?
4. Økonomi:
a. Status. Lige pt. ca. -60.000,- kr. på kontoen i Nordea.
b. Medlemsantal. Ca. 100 medlemmer. Anne sender mail ud om at forny medlemskab og
om året der gik i NVF.
c. Regnskab/revisorer. Intet nyt.
5. Presse. Ok omkring Skt. Hans.
6. Møder i efteråret forslag til datoer: 19/9, 31/10, 28/11.
7. Eventuelt. Der er indkøbt sheltere til grusgraven.

NY MØDEDATO: onsdag d. 19/9 - 2012, KL. 19.00 I NVF’s lokaler i HALLEN.

