Referat af bestyrelsesmøde i NVF d. 19/9-2012.
Referent: Anne Bonde.
Deltagere: Anne Cathrine, Kenneth, Steen, Camilla, Lulle, Marianne, Jacob, Birgit, Kåre, Lennart, Allan
og Anne.
Afbud: Ingen
Fraværende: Ingen
1. Nyt fra formand. Aftale om rengøring med Helle etableres. Kenneth undersøger om der er
nogle i nærområdet der vil passe alarmen. Bestyrelsesformændene samt Camilla og Steen
arbejder videre med Landsbyordningen, hvor skole og børnehave indgår i et fælles samarbejde.
Der afholdes møde med LAG og Landdistriktspuljen i oktober for at sikre at alt forløber planlagt.
2. Nyt fra næstformand. Intet.
3. Nyt fra diverse udvalg:
a. IT/hjemmeside/skærme. Det blev besluttet at indkøbe fjernsynsskærme (og
boomblaster), så vi kan komme videre med info tavlerne. Jacob sørger for indkøbet, og
har fået et tilbud på ca. 12.000,- for fjernsynene, og 1700,- for boomblasteren. Der
indkøbes tillige vægbeslag. Kåre og Kenneth går videre med indkøb af kopimaskine til
ca. 20.-25.000,- kr. Frank og Kasper fra skolen kobles på, når det bliver nødvendigt.
b. Fællesarrangement Fællesarrangementet er d. 27/9. Anne bliver tovholder.
c. Ungdomsforum. Holder sommerferie, og starter igen efter efterårsferien. Så vidt det
er muligt vil der være en aktivitet hver gang.
d. LLP: LLP starter op igen efter efterårsferien, og Michelle vil gerne være den voksne.
e. Boldbane: Camilla, Steen og Anne har lavet en aftale med Jesper fra Uniqa om en
boldbane i gummimateriale til 120.000,- + moms. Med diverse øvrige udgifter til
afretning af fundament etc. forventes det samlet, at udgifterne løber op i ca. 195.000,kr. Det besluttedes at benytte alle anlægsmidlerne i NVF’s budget til dette projekt. Det
er allerede sat i værk.
f. Sct. Hans (Lennart): Der bliver Skt. Hans igen næste år.
g. Fortælleraften: Vi besluttede at holde en aften i demokratiets tegn i løbet af vinteren,
hvor Niels Wilhjelm og Niels Larsen vil indlede aftenen med hver et oplæg, hvorefter der
vil være debat m.v. Anne og Anne Cathrine er tovholder på dette.
h. Andre nye projekter i gang – Lola Jensen, Carsten Flink, sangaften og 2. verdenskrig
blev foreslået.
4. Økonomi:
a. Status. Lige pt. ca. -70.000,- kr. på kontoen i Nordea.
b. Medlemsantal. Ca. 140 medlemmer.
c. Regnskab/revisorer. Intet nyt.
5. Presse. Anne har kontaktet Folketidende vedr. fællesarrangement.
6. Fjernvarmemøde: Lennart er kontaktperson, og der arbejdes videre i beboerforeningerne.
7. Møder i efteråret forslag til datoer: 26/11.
7. Eventuelt. Ok at ungdomsskolen bruger lokalerne, hvis der kan oprettes et hold.

NÆSTE MØDEDATO: mandag d. 26/11 - 2012, KL. 19.00 I NVF’s lokaler i HALLEN.

