Referat af bestyrelsesmøde i NVF d. 28/11-2011.
Referent: Anne Bonde.
Deltagere: Allan, Birgit, Camilla, Anne Cathrine, Steen, Marianne, Kenneth, Lennart, Anne.
Afbud: Lulle, Jan, Jacob.
Fraværende: Susan.
1. Nyt fra formand. Anne Cathrine har modtaget mail fra Susan om at hun ønsker at
udtræde af bestyrelsen. LLP er en succes, der er ca. 35 elever tilmeldt. Folketidende har
været på besøg, og der er god pressedækning.
2. Nyt fra næstformand.
3. Nyt fra diverse udvalg:
IT/hjemmeside/skærme. Der skal bruges en person der vil opdatere
hjemmesiden. Lennart har efterfølgende meldt sig. Tak for det. Anne og Lennart
laver et oplæg til hvordan foreninger, klubber m.fl. kan bruge hjemmesiden. Allan,
Steen Brisson samt Poul Erik og Kasper fra skolen mødes og aftaler videre mht.
hotspot, opsætning af skærme, indkøb og service af computerne.
a. Fællesarrangement: Vi drøftede mulighederne for et nyt fælles arrangement i
løbet af foråret. Det kunne bl.a. indeholde koncert, gå banko, march, foredrag samt
præsentation af alle foreninger mv. fra området.
b. Ungdomsforum. Lulle, Birgit og evt. Jacob eller Bitten har lyst til at være med i
opstartsfasen. Vi aftalte at vente indtil der er indkøbt div. IT. Opstarten bliver
engang i det nye år. Kenneth og Finn fra skolen tager stafetten med streetbanen og
undersøger nærmere om anlæg af denne.
c. LLP: LLP er kommet godt i gang. Evt. besøg af tidligere bibliotikar Carsten Flink
(bogbussen).
4. Økonomi:
a. Status. Budgettet gennemgås. Der har været møder med repræsenter fra LAG og
Landdistriktspuljen samt banken. Der er lavet aftaler om en transport i midlerne fra
LAG og Landdistriktspuljen til Nordea, således at NVF kan få en kassekredit i Nordea
og begynde at anvende pengene til formålet.
b. Medlemsantal. Ca. 150 medlemmer.
5. Lokaler: Der skal laves en aftale med hallen (Jan). Div. indkøb sker evt. gennem hallen).
6. Presse.
a. Samling af udklip. Anne laver mappe.
b. Forslag fra Claus om fast annonce. Afventer midler.
7. Landsbyportræt – NVF:
a. Fortælleraften d. 1/3 - 2012.
b. Plakattekst + billede til plakat.
c. Fortællere/historier/referat fra Begitta.
d. 11/1 – 2012 – planlægningsmøde med Begitta Blahaut
8. Orientering af medlemmer/foreninger i området
9. Eventuelt
NY MØDEDATO: ONSDAG D. 11/1 - 2012, KL. 19.00 I HALLEN.

