Referat af bestyrelsesmøde i NVF d. 26/11-2012.
Referent: Anne Bonde.
Deltagere: Anne Cathrine, Marianne, Jacob, Kåre, Steen (fuldmagt) og Anne.
Afbud: Kenneth, Camilla, Lulle, Birgit, Lennart, Allan
Fraværende: Ingen
1. Nyt fra formand. NVF giver positiv omtale i kommunen, og der tales om os. Der har været
afholdt møde med LAG i oktober for at sikre at alt forløber planlagt. Begitta fra
Landdistriktspuljen var syg, så hun deltog desværre ikke.
2. Nyt fra næstformand. Anne har kontakt med ham der har lavet hjemmesiden, og han vil
gerne hjælpe med at få den opdateret. Otto vores revisor har aflagt vores kasserer Kirsten et
besøg for at hjælpe med regnskabet og div. konti.
3. Nyt fra diverse udvalg:
a. IT/hjemmeside/skærme. Jacob har indkøbt fjernsyn og boomblaster. Kåre og
Kenneth har indkøbt kopimaskine. Frank og Kasper fra skolen kobles på, når det bliver
nødvendigt. Bitten står for installation af net, drift af kopimaskinen og indkøb af
computere.
b. Fællesarrangement Fællesarrangementet d. 27/9 forløb efter hensigten. Vi regner
med at arrangementet vil fortsætte hvert år, og at det giver en del nye medlemmer.
c. Ungdomsforum. Bitten og Birgit står for det. Der er lagt en plan, og der er ca. 20
unge hver gang. Efter en dårlig start er de nu godt i gang.
d. LLP: LLP er startet op igen efter efterårsferien. Det går fint, men der er ikke så mange
børn som tidligere.
e. Boldbane: Boldbanen er færdig og klar til indvielse mandag d. 17/12-12, kl. 9.00. Der
bliver lavet en invitation, og pressen er informeret.
f. Sct. Hans (Lennart): Afventer.
g. Fortælleraften: Afholdes samtidig med generalforsamlingen onsdag d. 6/3-13, kl.
18.00. Alternativt d. 11/3 eller d. 20/3.
h. Det gode værtsskab. Lennart har informeret på mail.
i. Andre nye projekter i gang %
4. Økonomi:
a. Status. Lige pt. ca. -220.000,- kr. på kontoen i Nordea.
b. Medlemsantal. Ca. 140 medlemmer.
c. Regnskab/revisorer. Intet nyt.
5. Presse. Pressen er kontaktet i forbindelse med Ungdomsforum og indvielse af banen.
6. Møder i foråret forslag til datoer: 21/2, 17/4, 30/5.
7. Eventuelt. Kåre taler med Jan om en brandør/SKAFOR godkendt, og får tilbud fra BW byg.

NÆSTE MØDEDATO: torsdag d. 21/2 - 2012, KL. 19.00 I NVF’s lokaler i HALLEN.

