Referat af bestyrelsesmøde i NVF d. 16/5-2011.
Referent: Anne Bonde Andersen blev valgt som referent.
Mødt: Anne Cathrine, Anne, Lulle, Allan, Jacob, Lennart, Susan, Kenneth og Marianne.
Ikke mødt: Steen (afbud), Camilla (afbud), Birgit (afbud), Jan.
______________________________________________________________________
Dagsorden: Fremadrettet udarbejdes en dagsorden til hvert møde der udsendes senest 3
dage før møde.
Følgende punkter ønskes som faste punkter: Som orienteringspunkter nyt fra
formand/næstformand, nyt fra andre, medlemsstatus, opfølgning på økonomi, nyt fra
diverse udvalg. Alle bestyrelsesmedlemmer skal maile evt. punkter til dagsordenen til Anne
Cathrine senest én uge inden næste møde.
Nyt CVR-nummer m.v.: 33614934. NVF er registreret som forening. Valg af Kasserer
blev drøftet, beslutning herom udsat til næste møde.
Midler: Der er søgt midler i landdistriktspuljen, og der er afholdt møde med Begitta
Blauhaut herom. Ansøgning til LAG Guldborgsund er under udarbejdelse ved Anne og
Anne Cathrine og indleveres inden den 27/5-2011.
Forretningsorden: Der skal udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen. Anne
Cathrine laver oplæg.
Foreningsmappe: Der skal laves en fysisk mappe med kopi af ALLE dagsordener,
referater, vedtægter m.m Elektronisk kopier heraf laves også. Anne laver en mappe.
Medlemshvervning: Nordfalsters Avis, stand på kræmmermarkedet, i klubber foreninger
m.m.
Hjemmeside: norrevedby.dk er registreret af Steen Brisson. På hjemmesiden skal der
være samme tekst som på infoskærme. Der skal være en Mødekalender med et fast
program og Highlights ved siden af. Øvrige punkter på hjemmesiden skal være:
Vedtægter, dagsordener, referater, arrangementer, projekter, kontakt, sidste nyt,
bestyrelsen, sponsorer/støtter/samarbejdspartnere, galleri, links. Anne undersøger kontakt
til Lise Staubo om oprettelse af hjemmeside herunder pris herfor.
Facebook: Der skal på sigt laves evt. en NVF-facebook gruppe, men det udsættes indtil
videre.
Internet adgang: Steen Brisson og Allan orienterede om opsætning heraf. Trådløs
router koster ca. 500,- kr. Gode muligheder for adgangskoder m.m. Hot spot.
Internetadgang i hallen. Udvalg: Steen Brisson og Allan Poulsen.

Fælles arrangement: Ungdomsforum overvejer hvorledes dette skal løbe af stablen ,
evt. i uge 41 sammen med skolens motionsdag. Udvalget kommer med oplæg/forslag:
Lulle, Susan og Birgit.
Der er foreløbigt nedsat følgende udvalg:
• Kræmmermarkedet (evt. NVF-bod) - Kenneth;
• Fællesarrangement – se oven for;
• Ungdomsforum – Susan og Birgit
• LLP – Anne og Anne Cathrine
• Ansøgninger om midler - Anne Cathrine og Anne;
• IT- samt Hjemmesideudvalg - Allan og Steen (samt IT-folk fra skolen)
Presseudvalg: Drøftelse af orientering om NVF i Nordfalsters Avis, evt. månedlig ½- eller
1-sides annonce. Arrangementskalender her skal også indrykkes. Lennart kontakter Claus
Olsen.
Næste møde: Mandag d. 6/6-2011, kl. 19.00 i hallen.

Anne Bonde Andersen 23/5/11 16:09
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