Referat Bestyrelsesmøde Liv i Stubbekøbing (LIS)
Tirsdag d. 5. december 2017
Afholdt på rådhuset

Tilstede: Anne-Marie Wesselhoff (AMW), Pia Bro Christensen (PBC), Conni Nis-Hansen (CNH),
Dorthe Holtse Jeppesen (DHJ), Jørgen Sulkjær (JS),
Ikke til stede: Birgit Hansen (BIH), Bjarne Ejby Bel (BEL), Birgit Belling (BB),

1. Godkendelse af referat fra d. 25. oktober 2017
Ingen kommentarer

2. Opfølgning af referatet / siden sidst
Ændring i bestyrelsen:
Bjarne Ejby Bel (BEL) er udtrådt af bestyrelsen. Ind træder suppleanten Dorthe Holtse Jeppesen
(DHJ) som fast bestyrelsesmedlem, medens Martin Christensen indtræder som 1. suppleant
Velkomst til nye borgere onsdag d. 22. november 2017 i hallens cafeteria:
Der deltog ca. 33 borgere i arrangementet. Hver husstand fik udleveret en gavepose med
Guldborgsunds turistbog, bogen om Lolland Falster Lovestorm og diverse brochurer. Der var en
bred repræsentation af foreninger, som gav en god introduktion til deres aktiviteter. Det blev en
god aften med livlig snak, og flere har meldt sig ind i LIS. Det musikalske arrangement måtte
aflyses, og derfor har LIS en musikoptræden til gode
Møde i Pavillongruppen torsdag d. 30. november 2017 på rådhuset
Der var pænt fremmøde af den faste opsynsgruppe, samt et nyt medlem. Det går fint med at føre
opsyn. Der blev lavet ny opsynslister for vinteren, drøftet skiltning ved pavillonen, samt snakket
om hvordan man kan fremme brugen af pavillonen. LIS var vært ved en sandwich og drikke, som
tak for indsatsen med renoveringen af pavillonen i sensommeren. Det forventes, at der afholdes
møde ca. hver 3. måned.

3. Generalforsamling 2018
Afholdes tirsdag d. 13. marts i Mælkebøtten. BB bestiller mælkebøtten.
DHJ genopstiller ikke. Øvrige på valg drøftes ved næste bestyrelsesmøde.

4. Frist for aflevering af beretning til generalforsamling for de forskellige
ansvarsområder.
Alle gruppe som er repræsenteret under LIS bedes aflevere ca. 10 linjer til AW, som samler en
beretning. Deadline: torsdag d. 1. februar
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5. Drøftelse af LIS rolle
Balancen mellem at være en paraplyorganisation og/eller igangsættende for aktiviteter blev
drøftet.
Som en af de første punkter i LIS vedtægter står:
” at være paraplyorganisation, der varetager eller kan være talerør for fælles interesser, for borgere,
foreninger og virksomheder i Stubbekøbing og opland”

Det besluttedes, at, ved næste møde, drøftes et oplæg til generalforsamlingen som skal udmønte,
hvad det vil sige, at være en paraplyorganisation.
Der blev besluttet at udarbejde en fast dagsorden til bestyrelsesmøderne med beslutningspunkter
først, derefter orientering fra områdefornyelse og øvrige grupper. CNH udarbejdet et udkast.

6. Økonomi
Kassereren var ikke til stede ved mødet.

7. Kommende møder
-

Tirsdag d. 30. januar på rådhuset, kl. 18.30. AMW booker lokale. CNH sørger for forplejning
Tirsdag d. 27. februar på rådhuset, kl. 18.30.

8. Evt.
Referent: Conni Nis-Hansen
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