Referat af bestyrelsesmøde i NVF d. 23/2-2012.
Referent: Anne Bonde.
Deltagere: Allan, Birgit, Anne Cathrine, Jacob, Marianne, Lennart, Camilla, Anne.
Afbud: Lulle, Jan, Steen, Kenneth.
Fraværende:
1. Nyt fra formand. Anne Cathrine foreslog at vi tog punkterne, og dermed orienteringen
efterhånden.
2. Nyt fra næstformand. Intet.
3. Nyt fra diverse udvalg:
IT/hjemmeside/skærme. Allan har haft møde med Poul Erik og Kasper på
skolen vedr. opsætning af skærme m.m. Allan får tilbud fra Frank i Ø. Kippinge om
indkøb af div. IT samt support.
a. Fællesarrangement: Vi valgte at udskyde punktet til næste møde efter
generalforsamlingen.
b. Ungdomsforum. Birgit og Michelle har startet Ungdomsforum op med stor succes.
Ca. 25 unge besøgende første gang. Evt. brug af hallen? Onsdage i tidsrummet
12.45-16.45.
c. LLP: LLP kører upåklageligt.
d. Andre nye projekter i gang – hvem tager stafetten? Grusgraven og løbeklub blev
nævnt.
4. Økonomi:
a. Status. Der er udarbejdet regnskab for 2011, og det er underskrevet af revisor.
Lige pt. ca. -30.000,- kr. på kontoen i Nordea.
b. Medlemsantal. Ca. 150 medlemmer.
5. Lokaler: Jan og Anne Cathrine har en aftale når der kommer en udmelding om hallens
budget.
6. Presse.
a. Anne har sørget for artikel samt annoncer til indkaldelse til generalforsamling
b. Forslag fra Claus om fast annonce. Afventer.
7. Landsbyportræt – NVF:
a. Fortælleraften d. 1/3 – 2012 kl. 19-22.
b. Hvor/hvordan/forplejning: Der afholdes fortælleraften i cafeteriaet, og Lulle sørger
for kaffe/the og kage i samarbejde med kommunen.
8. Generalforsamling 1/3-2012 kl. 18
a. Genvalg til bestyrelsen? Alle sagde ja, undtagen Jan Sørensen, der ikke ønsker at
genopstille. Der arbejdes på, at man finder en anden fra hallens bestyrelse.
9. Eventuelt. Niels Wilhjelm bliver foreslået som dirigent til generalforsamlingen. Anne
Cathrine spørger. Anne Cathrine undersøger forsikring og alarm.
NY MØDEDATO: ? - 2012, KL. 19.00 I HALLEN. Fastsættes efter generalforsamlingen.

