Referat af bestyrelsesmøde i NVF d. 6/6-2011.
Referent: Anne Bonde.
Deltagere: Camilla, Anne Cathrine, Jan, Steen, Lennart, Allan, Marianne, Kenneth, Lulle, Jacob,
Anne.
Afbud: Susan, Birgit.
Fraværende: Ingen.
1. Valg af kasserer. Umiddelbart var der ingen interesserede i bestyrelsen, så Kirsten Larsen
blev valgt som kasserer.
2. Nyt fra formand. Anne Cathrine orienterede om at NVF er blevet tildelt 300.000,-kr. fra
Landdistriktspuljen, men vi ved endnu ikke om der er nogle bindinger i forhold til
prioriteringen af midlerne. NVF har modtaget en bekræftigelse på, at LAG har modtaget
vores ansøgning.
3. Nyt fra næstformand. Intet nyt.
4. Nyt fra diverse udvalg:
a. IT/hjemmeside/skærme. NVF havde inviteret Lise Staubo til at være med til
mødet, for at orientere om den kommende hjemmeside, og få input til
opbygningen. Lise udarbejder et tilbud og forslag til hjemmeside, som hun forventer
at sende til os sidst på ugen.
Steen Brisson deltog ligeledes i mødet, og han indkøber router til ca. 500,- kr. Vi
udsætter indkøb af skærme indtil der er penge i kassen. Vi satser på at
hjemmesiden er kørende fra medio august, og infoskærmende snarest derefter.
b. Fællesarrangement. Udvalget har besluttet at det bliver et arrangement i
forlængelse af skolernes motionsdag, og at det skal meldes ud i skolens
nyhedsbrev.
c. Ungdomsforum. Der afholdes møde i starten af august måned, og det forventes
at ungdomsforum starter op omkring efterårsferien. Vi forventer at det skal køre fra
efterårsferien til påske. Jacobs kone Bitten har sagt at hun gerne vil starte et drama
hold.
5. Økonomi:
a. Status. Der er 4100,-kr. på kontoen i Nordea.
b. Medlemsantal. Ca. 80 medlemmer d.d.
6. Lokaler. Det er fortsat uvist, hvornår skolen ikke længere skal benytte lokalerne i hallen.
Jan tilkendegav at hallen var interesseret i at leje et eller evt. flere lokaler ud til
NVF.
7. Presse.
a. Forslag fra Claus om fast annonce. Orientering fra Lennart om tilbud fra Claus, som
der tidligere er orienteret om via mail.
b. Indlæg i Nordfalsters Avis. Anne skriver lidt om NVF, og hvor langt vi er kommet.
8. Baunehøj Friluftsråd – Marianne. NVF repræsenteres i rådet af Marianne.
9. Orientering af medlemmer/foreninger i området. Anne Cathrine laver en nyhedsmail der
sendes rundt.
10. Eventuelt. Intet.
NY MØDEDATO: MANDAG D. 8/8-2011, KL. 19.00 I HALLEN.

