Referat af bestyrelsesmøde i NVF d. 8/8-2011.
Referent: Anne Bonde.
Deltagere: Birgit, Susan, Camilla, Anne Cathrine, Jan, Steen, Marianne, Kenneth, Lulle, Jacob,
Anne.
Afbud: Allan, Lennart.
Fraværende: Ingen.
1. Nyt fra formand. Intet nyt. Der mangler at blive udarbejdet en forretningsorden. Det sker
snarest. Vi er tildelt 300.000,- kr. fra Landdistriktspuljen, og i slutningen af august får vi
besked fra LAG. Når vi får penge fra LAG, kan der indkøbes skærme.
2. Nyt fra næstformand. Folketidende havde kontaktet Jan i forbindelse med tildelingen af
pengene fra Landdistriktspuljen.
3. Nyt fra diverse udvalg:
IT/hjemmeside/skærme. Der kan ses et udkast til hjemmeside på
http://forum.nrvedby.dk/. Anne opdaterer siden, så meget det kan lade sig gøre på
nuværende tidspunkt, så den er klar til opstart i uge 33. Præsentation af logo.
a. Fællesarrangement: Lulle, Susan og Birgit er i gang. Der bliver nogle tiltag i løbet
af uge 41 om eftermiddagen, og der vil blive en form for afslutning om fredagen.
Husk notits i skolens nyhedsbrev.
b. Ungdomsforum. Lulle, Birgit og Susan afholder møde snarest muligt. Det
forventes at ungdomsforum starter op efter efterårsferien. Vi forventer at det skal
køre fra efterårsferien til påske. HUSK evt. at inddrage Ungdomsskolen med kurser.
c. LLP: Der er afholdt møde med to seminariestuderende, Michelle og Kirsten der
gerne vil stå for LLP og ungdomsforum. Snarest afholdes der et møde med den nye
SFO-leder.
4. Økonomi:
a. Status. Der er 4700,-kr. på kontoen i Nordea.
b. Medlemsantal. 70 medlemmer d.d. Heraf 6 foreninger.
5. Lokaler: Der sker en udligning mellem hallerne, så prisen for at leje lokalerne er fortsat
ukendt. Det aftales at Jan og Anne Cathrine kontakter hinanden, når de ved noget
om hhv. lokaleleje og tilkendelse af midler.
6. Presse.
a. Forslag fra Claus om fast annonce. Afventer midler.
b. Indlæg i Nordfalsters Avis. Anne skriver indlæg efter kræmmermarkedet.
7. Kræmmermarked i uge 33: Kenneth laver vagtplan. Anne køber pavillion, Der sørges for
kaffe, krus, småkager, bolcher, blomster, m.m. Jan trykker brochurer og plancher.
8. Orientering af medlemmer/foreninger i området: Anne Cathrine har lavet et
nyhedsbrev der sendes rundt.
9. Eventuelt: Det er ok med sponsorer på hjemmesiden.
NY MØDEDATO: MANDAG D. 19/9-2011, KL. 19.00 I HALLEN.

