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Beslutnings Referat 
Bestyrelsesmøde NFH Supporter 
 

Mødeleder: PHM 

Referent: PHM 

Dato: 11. januar 2022 

 

Tilstedeværende: Kim Larsen, Marianne 
Harding, Heidi Jørgensen, Per H. Madsen, 
Henning Petersen; Jens Hansen, Morten 
Jensen, Jørgen W. Hansen. 
 
 
Fraværende:  
 
 

 

Dagsordensemner:  Konklusion:  Ansvarlig Deadline:  

Uheldet på Marielyst 
2021 

Uheldet på Marielyst, med den væltede 
storskærm er overdraget til retslig 
videreførelse. Det er op til juraen 
 og afgøre om, der kan pålægges et ansvar for, 
at storskærmen væltede og forårsagede 
personskade.  
 
Orientering til bestyrelsen på næste 
bestyrelsesmøde. 

Per 19. januar 2022. 

Forventninger til NFH-
sæsonen, fra ledelsen 
side 

Forventningerne er at holdet er med i 
slutspillet. Den nye formand John Brædder, ser 
gerne at vi spiller med ude i Europa hvis 
muligheden byder sig. 

Per  

Nye spiller og Supporter 
trøjer. 

Det er nu muligt og bestille nye Puma trøjer, 
svarende til dem holdet spiller i. Trøjerne 
findes i størrelser op til xxl. I ikke Puma trøjer, 
men bommulds trøjer, kan de leveres i 
størrelser op til 5 x. Leveres med samme tryk 
som Puma, nye sponsorer påtrykt. Bestilles på 
hjemmesiden. 

Marianne 15. januar 2021 

Sæsonafslutning En afslutning afholdes enten på Lupinens 
arealer eller tisvarende steder.  

Bestyrels
en  

Næste møde 

Økonomi Økonomien følger bestyrelsens estimater Marianne  
 
 

Aktiviteter Til overvejelse: EM for landsholdet afvikles fra 
den 4. – 20. november 2022 i Slovenien, 
Nordmakedonien og Montenegro.  
 

Bestyrels
en 
 
 

Medio juni 
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 Olympiaden 2024 i Paris fre. 26. jul. 2024 – 
søn. 11. aug. 2024. Såfremt kvindelandsholdet 
kvalificerer sig til OL arrangerer vi tur med bus 
til Paris. Hovedformålet er at overvære 
Håndbold, men naturligvis også sight-seeing. 
 

 
 

 

ZULU showkamp Tiden mener vi er løbet fra aktiviteten, tror det 
bliver svært og skaffe et økonomisk overskud. 
Takker nej til dem. 

Per 20. januar 2022 

Salg af forårsløg Vi forsøger os med salg af Baltus 
forårsblomsterløg. Muligt med alt fra 
krydderier til eksotiske blomster. Kan bidrage 
med en pænt afkast til vores forening. 
 

Kim 
Larsen 

Løbende foråret 

Målaktier Støtte til vores aktiviteter, man tegner en 
målaktie for slutspillet i sæson 2022. 
 
Man betaler kr. 1,- pr. scoret mål. På den måde 
kan man være med til at bakke op bag 
Foreningen NFH supporter.  
 
Efter sæsonen trækker lod om præmier mellem 
dem der har købt målaktier. 
 

Per  

Meddeles fra 
bestyrelsesmedlemmer 

Kim Larsen, forslår at der kommer en 
bandereklame op med vores tekst og logo. 
Aftalt med Kristian Jacobsen at det kommer 
uden beregning. 
 

Per Aftalt med NFH 
at det sættes i 
gang, uden 
beregning for 
NFHsupporters. 
 
 

Næste bestyrelsesmøde 24. marts 2022 - Marielyst   

Eventuelt Julefrokosten evalueret. Nogle ændringer med 
hensyn til mængden af mad og køkken hjælp 
udefra, debatteret, 

  

    
    

 


