Referat af bestyrelsesmøde i NVF d. 19/9-2011.
Referent: Anne Bonde.
Deltagere: Allan, Birgit, Camilla, Anne Cathrine, Steen, Marianne, Kenneth, Lulle, Jacob, Anne.
Afbud: Jan, Lennart.
Fraværende: Susan.

1. Landsbyportræt. Begitta Blahaut, proceskonsulent i Gulborgsund Kommunes Stab og
Plan orienterede. Begitta arbejder bl.a. med bosætning. Efter en kort præsentationsrunde,
fortalte Begitta om den film der skal optages i 6 udvalgte landsbyer. Vi skal finde nogle
personer der kan portrætteres i filmen og der skal holdes en fortælleaften.
2. Nyt fra formand. Der er sendt en update til LAG, der har uddeling af midler d. 20/9. (Vi
fik tildelt 200.000,- kr.). Der er sendt en ansøgning til Nordea på 100.000,- kr. Vi støttede
op om bådebroen i Gåbense. Vi er med i et ildsjælekatalog i LAG regi, hvor der kommer et
indlæg med NVF. Udvalgs beslutninger træffes i bestyrelsen.
3. Nyt fra næstformand. Jan er på ferie.
4. Nyt fra diverse udvalg:
IT/hjemmeside/skærme.Der arbejdes videre med skærme osv. Evt. skærme i
Orehoved og Ø. Kippinge?
a. Fællesarrangement: Torsdag d. 13/10 er der fælles aktivitetsdag fra kl. 13.3017.00.
b. Ungdomsforum. Lulle, Birgit og Susan afholder møde d. 5/10?
c. LLP: Der er afholdt møde med 2 studerende og SFO- lederen. Rammerne er sat, og
de studerende kommer med oplæg.
5. Økonomi:
a. Status. Regningen på hjemmesiden er betalt. Vi har nu 400.000,- (på papiret). Vi
prioriterer at betale vores gæld, købe skærme osv.
b. Medlemsantal. Ca. 150 medlemmer.
6. Lokaler: NVF beder om lokalerne i hallen. Der skal ske en overdragelse. Anne Cathrine
køber møbler i København, der bliver fragtet til Nr. Vedby. Det bliver foreslået at vi
køber en kopimaskine.
7. Presse.
a. Samling af udklip. Anne samler udklip.
b. Forslag fra Claus om fast annonce. Afventer midler.
c. Indlæg i Nordfalsters Avis. Pressen koordineres gennem Anne.
8. Kræmmermarked i uge 33: Alt i alt et godt arrangement, hvor der kom en del nye
medlemmer.
9. Orientering af medlemmer/foreninger i området: Anne Cathrine har lavet et
nyhedsbrev der sendes rundt. Der er ingen reaktioner på brevet.
10. Eventuelt: Anne Cathrine udarbejder en forretningsorden til næste møde.
NY MØDEDATO: MANDAG D. 26/10-2011, KL. 19.00 I HALLEN.

