Referat Bestyrelsesmøde Liv i Stubbekøbing (LIS)
Tirsdag d. 30. januar 2018
Afholdt på rådhuset

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

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

2. Badebro
Byens badebro søger midler fra Realdanias kampagne Underværker. Liv i Stubbekøbing bakker
naturligvis op omkring ansøgningen og rammerne omkring bevillingen. Denne funktion fremgår af
foreningens vedtægter og har været håndteret før.

3. Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen afholdes 13. marts på Mælkebøtten (lokalet er reserveret af BB)
Husk, at de forskellige grupper skal indmelde ca. 10 linjer til beretning til AMW. Fristen er ved
udfærdigelse af referatet overskredet, så hvis det ikke er sket, er det på høje tid.
Følgende er på valg:
- Pia Bro Christensen – genopstiller ikke
- Jørgen Sulkjær – der afventes afklaring om genopstilling
- Birgit Belling – genopstiller.
- Conni Nis-Hansen – genopstiller
Følgende træder ud, af andre årsager
- Birgit Hansen
- Dorthe Holtse Jeppesen
- Anne-Marie Wesselhoff
Suppleanter
- Martin Christensen - uafklaret
- Vakant
Som det fremgår, vil der blive stor udskiftning. Bestyrelsesmedlemmerne opfodres til at tage
kontakt til potentielle nye bestyrelsesmedlemmer.
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BB udarbejder girokort til kontingentopkrævning, som fordeles til bestyrelsesmedlemmerne til
uddeling.
CNH skriver kort om foreningen fundats og fremtidige funktion, som vedlægges
kontingentopkrævningen.

4. Kommende møder
-

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

5. Evt.
-

-

Der arbejdes for at etablere en fastelavnsfest, og i den forbindelse er der søgt midler fra
LIS. Der er ikke udarbejdet et budget, så det besluttedes, at formanden kan bevillige op til
kr. 2000,- som kan modtages ved udlevering af kvitteringer
Vedr. foreningens økonomi blev det drøftet, at det er vigtigt at have midler til rådighed, når
områdefornyelsen er afsluttet.
Marie Grubbe festivalen søger om midler hos Områdefornyelsen, til den del af
aktiviteterne, som foregår indenfor områdefornyelsens udpegede område.

Referent: Conni Nis-Hansen
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