Referat af bestyrelsesmøde Liv i Stubbekøbing (LIS)
onsdag d. 21. marts 2018, Kl. 18.30
Tilstede: Anette Nielsen (AN), Anders Bondo (ABO), Anne Mette Breiting Lysgaard (AMB), Jørgen
Sulkjær (JS), Birgit Belling (BB), Conni Nis-Hansen (CNH), Malene Bylov (MB) (suppleant)
Afbud: Dorthe Holtse Jeppesen (DHJ) (suppleant)
1. Drøftelse af opgaven i LIS. Hvilke tanker har vi hver især om arbejdet og målet med
arbejdet i bestyrelsen.
Bestyrelsen besluttede at arbejde med følgende indsatsområder (nævnt i tilfældig
rækkefølge):
Kontakt til foreninger
- Det er vigtigt at der fortsat arbejdes på at få en god kontakt til foreningerne.
- LIS skal være mere opsøgende.
Revidering af vedtægter
- Vedtægterne for LIS er 10 år gamle, og det skal vurderes om disse stadig er aktuelle,
eller om de ændres ved næste generalforsamling. Bl.a. vurderes behovet for at LIS er
talerør for byen overfor eksterne, som f.eks. fonde og i forhold til kommune.
Opfølgning på områdefornyelsen
- Områdefornyelsen går ind den sidste tredjedel af forløbet. LIS skal arbejde med
hvordan LIS kan videreføre de igangsatte aktiviteter. Med udgangspunkt i
områdefornyelsens kommissorium ses på, hvad LIS evt. skal være med til at udvikle
yderligere
LIS som en samlende organisation
- LIS skal være mere synlig.
- Der skal arbejdes for at øge antallet af medlemmer. Herunder, hvad der gør, at
borgeren ser LIS som en samlende forening.
- Velkomstmøde for tilflyttere gøres til en tradition, som udføres hvert andet år.
Sociale medier, kalenderfunktion
- Der skal fortsat arbejdes for at få en veletableret og opdateret kalender. Der skal
arbejdes for at finde en simpel løsning hvor den, der lægger arrangementer ind, også
sikre korrekt opdatering.
- Det undersøges om der kan laves en app. Evt. bruges Guldborgsund Kommunes
landsby-app.

Frem mod næste møde:
- AMB arbejder med hjemmesiden, herunder hvordan det sikres at netbrugere
”rammer” den aktuelle hjemmeside ved søgning. Desuden undersøges hvilke
muligheder der er for etablering af en app for byen.
- MB arbejder med kontaktlister til foreninger, herunder arbejder videre med BB´
foreningens liste.
- Alle læser vedtægterne til næste gang.
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2. Afklaring af, hvem der er på valg til næste år.
Sædvanligvis er halvdelen af bestyrelsen på valg hver andet år. Da alle er nyvalgte, er det
blevet afgjort, hvem der er valgt for 2 år og hvem der er på valg til næste år.
Valgt for 1 år (på genvalg til generalforsamlingen i 2019)
o Jørgen Sulkjær
o Anette Nielsen
Valgt for 2 år (På genvalg til generalforsamlingen i 2020)
o Birgit Belling
o Conni Nis-Hansen
o Anne-Mette Breiting Lysgaard
o Anders Bondo

3. Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand:
Anders Bondo
Næstformand: Conni Nis-Hansen
Kasserer:
Birgit Belling
Sekretær:
Anette Nielsen
Best. medlem: Jørgen Sulkjær
Best. medlem: Anne-Mette Breiting Lysgaard
Best. medlem: Vacant
1. suppleant: Malene Bylov
2. suppleant: Dorthe Holtse Jeppesen

4. Afklaring af repræsentation i forskellige grupper /bestyrelser
LIS er repræsenteret i følgende grupper/der er fordelt følgende opgaver:
Formanden er ansvarlig for nyhedsbrev, som skrives på baggrund af bestyrelsesmøderne
Vedligeholdelse af facebook-side: Dorthe Holtse Jeppesen
Vedligeholdelse af opslag på stubekoebing.dk: Anne-Mette Breiting Lysgaard
Gruppen for sociale medier (SoMe-gruppen): Anne-Mette Breiting Lysgaard, Dorthe
Holtse Jeppesen og Malene Bylov
LIS’ repræsentant i Områdefornyelsens styregruppe: Conni Nis-Hansen
LIS’ Repræsentant i Områdefornyelsens Havnepladsgruppe: Birgit Belling
LIS’ repræsentant til Motorcykelmuset: Jørgen Sulkjær
Jørgen Sulkjær undersøger muligheden for at Anette Nielsen kan indgå i
Områdefornyelsens Fritidsområdegruppe.
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5. Økonomi
Der modtages løbende medlemsindbetalinger.
Der er indestående på følgende konti:
Projektkonto, Kr. 55.880,Driftskonto, kr. 57.552,Eventkonto, kr. 1.591,Beholdning i Nordea, kr. 7.100,-

6. Kommende møder
Følgende møder er aftalt:
Mandag d. 23. april, kl. 18.30
Tirsdag d. 29. maj, kl. 18.30
Onsdag d. 27. juni, kl. 18.30 (Mødet gennemføres kun, hvis behov)
Alle møder afholdes hos Birgit, Kløvervænget 17

7. Evt.
JS: Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum ændrer navn til Danmarks
Motorcykel Museum. Der er sæsonåbning skærtorsdag. Ved hjælp af fondsmidler er
der etableret en ny hjemmeside – www.danmarksmotorcykelmuseum.dk . Der har i
2017 været entreindtægter på kr. 135.000,-. Dette beløb dækker
driftsudgifterne. Der søges frivillige til at hjælpe til et par dage i museets kommende
åbningssæson.
AB: deltager i møde i Kulturelt Samråd d. 25. april

Ref: Conni Nis-Hansen
Side 3 af 3

