Referat af bestyrelsesmøde i NVF d. 11/6-2012.
Referent: Anne Bonde.
Deltagere: Anne Cathrine, Kenneth, Lennart, Allan, Jacob, Birgit og Anne.
Afbud: Kåre, Steen, Marianne, Lulle, Camilla.
Fraværende: Ingen
1. Nyt fra formand. D. 21/6 holder AC møde med alarm firma vedr. evt. opsætning af alarm i
lokalet. Samme dag mødes bestyrelserne fra børnehaven og skolen for at afklare, hvor langt
parterne kan komme med samarbejdet i Børne- og Ungdomsforum. NVF bakker op om dette.
SFO’en har spurgt om penge til parasoller, men NVF må desværre afslå. AC skriver afslag.
2. Nyt fra næstformand. Intet.
3. Info fra hallens nye inspektør. Velkommen til Helle Lund. Helle ønsker at udvide
åbningstiderne og at der bliver mere gang i butikken, satser på skolemad, dagens ret m.m.
Glæder sig til at samarbejde med NVF.
4. Nyt fra diverse udvalg:
a. IT/hjemmeside/skærme. Efter tilbud fra lokal IT mand, blev det besluttet at Sige GO
til den del af tilbuddet der omfatter installering af trådløst netværk m.m. Det blev
ligeledes besluttet at indkøbe fjernsynsskærme, så vi kan komme i gang med info
tavlerne. 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. Lulle køber boom blaster efter sommerferien.
b. Fællesarrangement: Bestyrelsen valgte at udskyde fællesarrangementet til efter
sommerferien – helst midt i september. Lulle og Kenneth er koordinatorer og de søger
at finde en dato der passer foreningerne til bestyrelsesmødet efter sommerferien.
c. Ungdomsforum. Holder sommerferie.
d. LLP: LLP holder pause til efter sommerferie.
e. Boldbane: Anne og Finn fra skolen har undersøgt priser og fået to tilbud på afretning
og asfalt samt et tilbud på gummibelægning. Gummibelægningen er for dyr, så nu
prøver Anne/Kenneth på at finde alternativer så prisen kan trykkes.
f. Sct. Hans (Lennart): NVF er meget glade for at beboerforeningen tager udfordringen
op, om at være med til at arrangere en Skt. Hans fest. Samarbejdet har været godt, og
der er lavet opslag og indlæg til Nordfalsters Avis.
g. Andre nye projekter i gang – hvem tager stafetten?
5. Økonomi:
a. Status. Lige pt. ca. -50.000,- kr. på kontoen i Nordea.
b. Medlemsantal. Ca. 150 medlemmer. Anne sender mail ud om at forny medlemskab og
om året der gik i NVF.
c. Regnskab/revisorer. Intet nyt.
6. Lokaler: Der har været drøftelser og der er nu indgået en aftale om NVF’s brug af lokalerne i
Hallen det næste år.
7. Presse.
a. Samling af udklip. Marianne har lavet en fin mappe.
b. b. Forslag fra Claus om fast annonce. Afventer.
8. Opfølgning på Fortælleraften (Landsbyportræt). Opfølgning til efteråret.
9. Godkendelse af forretningsorden. Forretningsorden er godkendt.
10. Eventuelt. Kenneth har sikret, at NVF får en stand på kræmmermarkedet d. 17-19/8.
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