Referat af bestyrelsesmøde i NVF d. 7/5-2012.
Referent: Anne Bonde.
Deltagere: Anne Cathrine, Kenneth, Marianne, Steen, Allan, Jacob, Lulle, Birgit og Anne.
Afbud: Kåre, Lennart, Camilla.
Fraværende: Ingen
1. Nyt fra formand. Der er udarbejdet et høringssvar vedr. dagtilbudsstruktur fra NVF, og to
mere fra hhv. skolen og børnehaven. Det er et meget visionært høringssvar, så det bliver
spændende at se, hvordan forvaltning og politikere reagerer.
2. Nyt fra næstformand. Intet.
3. Nyt fra diverse udvalg:
a. IT/hjemmeside/skærme. Efter tilbud fra lokal IT mand , blev det besluttet at
indkøbe det der fremgår af tilbuddet, dog undtagen printeren. Det blev ligeledes
besluttet at indkøbe fjernsynsskærme, så vi kan komme i gang med info tavlerne.
Klubberne blev bedt om at undersøge behov for større kopimaskine. Lulle køber
boomblaster. Anne indhenter tilbud på våbenskab m. kode eller nøgle.
b. Fællesarrangement: Vi valgte at udskyde fællesarrangementet til efter
sommerferien.
c. Ungdomsforum. Kører til og med maj måned.
d. LLP: LLP holder pause til efter sommerferien.
e. Boldbane: Anne og Finn fra skolen har undersøgt mulighederne og undersøger
fortsat priser og belægning. Det blev besluttet at arbejde hen imod
gummibelægning på banen. Placeringen skal drøftes i forhold til beredskabsvej og
dræning.
f. Sct. Hans (Lennart): NVF er glade for at beboerforeningen tager udfordringen
op, om at være med til at arrangere en Skt. Hans fest.
g. Andre nye projekter i gang – hvem tager stafetten? Evt. en koncert til efteråret.
4. Økonomi:
a. Status. Lige pt. ca. -42.000,- kr. på kontoen i Nordea.
b. Medlemsantal. Ca. 150 medlemmer. Kassereren har sendt mail ud til tidligere
medlemmer om at forny deres medlemskab.
c. Regnskab/revisorer. Intet nyt.
5. Lokaler: Intet nyt.
6. Presse.
a. Samling af udklip. Marianne har lavet en fin mappe.
b. b. Forslag fra Claus om fast annonce. Afventer.
7. Opfølgning på Fortælleraften (Landsbyportræt). Opfølgning til efteråret.
8. Godkendelse af forretningsorden. Forretningsorden godkendt.
9. Eventuelt. Vi savner hallen i forummet. Vi inviterer den nye halinspektør (Helle) til næste
møde. Reminder til klubberne om vigtige datoer. Anne Cathrine undersøger tyveriforsikring.
NY MØDEDATO: 11/6 - 2012, KL. 19.00 I HALLEN.
Kommende mødedatoer: 13/8.

