
REFERAT	  GENERALFORSAMLING	  31.	  AUGUST	  2019.	  

1. Valg af dirigent 

Erik Elholm blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Der var 38 stemmeberettigede tilstede, samt 3 fuldmagter indleveret 

2. Valg af stemmetæller 

Trine Rasmussen og Birgith Hjort blev valgt 

3. Bestyrelsens beretning v/ formanden 

Per Harding Madsen fremlagde bestyrelsens beretning, med tilbageblikket på sæsonen 
18/19 og visionerne for sæsonen 19/20 

Der har været ros til NFH Supporters når vi hjemme såvel som ude, har bakket op om 
pigernes kampe. Roserne kommer fra nær og fjern, og luner når det hårde arbejde med 
at arrangere aktiviteter til og for fans. 

Vi har arrangeret busture til alle LIGA udekampe også når turene skulle over broerne til 
det jyske. Disse ture koster, og derfor kan det naturligvis ærgre os (bestyrelsen), at 
nogle medlemmer vælger busturene fra og kører selv. 

Vi har haft stor tilslutning til udekampene i starten af sæsonen, hvorimod det har knebet 
til de sidste kampe, blandt andet måtte vi til kampen i Aalborg træffe en hurtig beslutning 
om, at sætte to minibusser ind i stedet for én stor bus. 

Det vil være sådanne tiltag vi også i fremtiden kommer til, at benytte os af, hvis ikke 
tilslutningen er stor nok. 

Vi opfordrer derfor alle, til at benytte sig af at kunne køre med busserne, hvor der 
undervejs varmes op til kampene, både med lotteri, sange og gode historier, små og 
store væddemål. Salg af drikkevarer og lotteri er desuden med til, at sikre en indtægt 
som bruges til busturene. 

Stor tak til Henning, som har været ude og samle præmier ind til lotteriet. 

Alternativt vil bestyrelsen ikke kunne love busser til alle udekampene. 

Vi lovede at arbejde på en løsning om adgangen til hallen til hjemmekampene. Desværre 
har det vist sig, at være nærmest umuligt. Dog er det stadig sådan, at alle NFH 
Supporters får adgang 5 kvarter før kampstart. 

Vi har opfyldt vores del af sponsoraftalen, om 100 solgte t-shirts. 

Den blå trøje har I taget godt imod, der er allerede solgt 100 og derfor har vi indgået 
fornyet aftale om 100 flere. 



Til den kommende sæson er der kommet endnu en sponsoraftale i stand, nemlig med 
Marielyst is. 

Final4 i december 2018 var en kæmpe succes. Vi var så heldige, at Fanø night & stay ville 
åbne for os og her fik vi hygget igennem, efter den første dag i Blue Water Arena 
Esbjerg. 

Søndag var der arrangeret guidet tur rundt på Fanø, med en meget dedikeret guide og 
flere nåede også at indkøbe lidt lokale råvarer i form af kød og drikkevarer. 

At Final4 pokalen også landede i NFH´s turban, var jo et stort plus til alle. 

At vi også, vandt nogle fede præmier som fans i konkurrencerne som Santander 
arrangerede, gjorde jo det hele meget sjovere. 

I øjeblikket arbejder vi på, at NFH og Györ, Ungarn bliver venskabsklub/-by. Arbejdet med 
dette sker i tær samarbejde med Guldborgsund kommune. 

Det bliver NFH Supporters der skal gøre arbejdet, men med hjælp fra Guldborgsund 
kommune. 

Skøjteboden 2018 var en svær én. Vejret var bestemt ikke med os, til gengæld havde vi 
en fin vogn, hvor de frivillige havde gode forhold mens vagten blev passet. 

For at øge indtjeningen og måske tiltrække flere kunder, besluttede bestyrelsen at 
indkøbe en popcornmaskine. 

Maskinen tjente sig ind i løbet af december 18 og tanken var nærliggende, at vi ville 
prøve projektet af i hallen til kampene. 

Vi indgik, troede vi, en aftale om at kunne sælge før, under og eventuelt efter kampene. 
Det skulle dog vise sig, at aftalen ikke var helt så klar endda. Vi fik ikke muligheden, da 
hallens cafeteria selv så en mulighed for mersalg. 

Nu stod vi der med en popcornmaskine, som ikke blev brugt. Vi besluttede at udleje den 
til NFH Supporters medlemmer. 

Vi har igen i forsommeren 2019 været frivillige ved Fru P´s havefest. 

Og igen er der ros til de frivilliges indsats. Kim Larsen var tovholder for de frivillige 
Supporters og kontaktperson til Fru P. 

NFH festival på torvet gjorde også brug af NFH Supporters frivillige, som runnere, 
scenebyggere, stagehands og vagter. 

Tak til de frivillige som igen gjorde en stor og god indsats. 

På Marielyst torv har vi også været frivillige. Til musikarrangementerne har Michael Bott 
været kontaktperson. 



Tak til de frivillige som igen lagde timer, arbejdskraft og engagement i projekt NFH 
Supporters frivillig. 

Vi indgik i år en aftale med NFH om at vi solgte Guldkortet sammen med et medlemskab 
af NFH Supporters. Vi besluttede at udbyde Guldkortet og medlemskab til en samlet pris 
af 1500 kroner. 

Der er for nuværende solgt mere end 100 Guldkort til sæsonen 19/20. Vi arbejder på, at 
finde en løsning på de få steder, hvor Guldkortet ikke er gyldigt.  

Der er fundet en løsning på Silkeborg og TTH, hvor fællesskabet (NFH Supporters) 
betaler for adgangen, så du kan komme med til kampene uden at skulle købe billet. 

Vi har arbejdet med at sætte gang i fællesaktiviteter og kan nu annoncere, at vi er startet 
op med Håndboldfitness. Vi mødes søndage i Power Arena klokken 10.00. 

Tidspunktet er i mellemtiden blevet ændret til onsdage klokken 18.45 og slutter en times 
tid senere. 

Så selv om du ikke er 100% topform, så kan du stadig være med. 

Vi besluttede på sidste generalforsamling, at prøve at afholde generalforsamling og 
sommerfest samme dag. 

Desværre viste det sig, at tilslutningen var så lille, at vi så os nødsaget til, at aflyse 
sommerfesten og rykke generalforsamlingen til Nykøbing F. 

I bestyrelsen er vi meget bevidste om vores rolle i NFH Supporters og har loyalt arbejdet 
med de beslutninger generalforsamlingen pålagde os i 2018. 

Som formand vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmerne for deres indsats igennem 
året. 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til, at takke alle de, der har bidraget med kager, 
boller, kaffe, gaver, sponsorater både til busturene, men også i andre sammenhænge har 
givet sig tid til, at lægge timer i og for fællesskabet. 

Følgende bemærkninger til beretningen: 

Er Fanklubbens medlemmer velkomne i busserne?  

Alle er i princippet velkomne på busturene, men der er enighed om, at almindelig god 
opførsel og respekt for andre er vigtigt. Overholdes disse regler ikke, så kan vedkommende 
ikke køre med. 

Hvem kan være medlem – hvem kan ikke? 

Spørgsmålet blev ikke debatteret. 



Beretningen blev godkendt 

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab v/ kassereren. 

Marianne Beth fremlagde årets regnskab. 

Jesper Hansen anerkender bestyrelsens arbejde. 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

5. * Indkomne forslag 

• a1)Forslag om Gave regulativ. Indstiller Jesper Hansen. Jeg vil tillade mig at foreslå, at der på 
førstkommende generalforsamling drøftes en model for gaver. 

• I hvilke situationer gives gave ? 
• Beløbsramme ? 
• Hvem er giveren ? (Hver enkelt bidragsyder - eller foreningen) 

Jesper Hansen havde fremsendt forslag til gaveregulativ: 

Beslutningen blev som følgende: 

• Spillere der af klubben er meldt skadet i længere tid 
• Spillere der pludselig må opgive sporten (ulykke) 
• Spillere der grundet alder stopper karrieren i NFH 

Der indkøbes en glasfigur til en værdi af maksimalt 300 kroner. Glasfiguren er unik og kan 
ikke købes i almindelig handel. Gaven gives af NFH Supporters og finansieres via foreningens 
midler. 

 

1.Visioner v/ formanden. 

• Billigere busser til alle udekampe 
• Mulighed for Supporters indgang til højre (med trommer) og uden trommer til 

venstre med adgang 5 kvarter før kampstart. 
• Faste siddepladser i den kommende nye hal 
• Hønseskidning på Torvet i Marielyst 

 
2. Fastlæggelse af kontingent for kommende år. 

Kontingentet forbliver uændret for sæsonen 2019/2020 

• Valg: 
a. Formand jf. § 3, stk. 2 – Per H. Madsen (modtager genvalg) 

• Per Harding Madsen blev genvalgt uden modkandidat 



 
b. Bestyrelsesmedlemmer jf. § 3 

Kim Larsen (modtager genvalg) 
Kim Larsen blev genvalgt uden modkandidat 
 
Anders Stryger Larsen (modtager genvalg) 
Anders Stryger Larsen blev genvalgt uden modkandidat 

1. To suppleanter til bestyrelsen 
2. Vivi Kviatkowski (modtager genvalg) 

Jørgen Holm Madsen (modtager genvalg) 

Der var 4 kandidater til valgene: 
Vivi Frøsig Kviatkowski 
Jørgen Holm Madsen 
Morten Jensen 
Trine Rasmussen (da Trine også var valgt til stemmetæller, blev Jette Jørgensen indstillet til ny 
stemmetæller i stedet) 
 
Jørgen Holm Madsen 30 stemmer 
Morten Jensen 26 stemmer 
Vivi Frøsig Kviatkowski 12 stemmer 
Trine Rasmussen 10 stemmer 

1. En billagskontrollant. Birgit Hjort (modtager genvalg) 

Birgith Hjort blev genvalgt uden modkandidat 

2. En billagskontrollant suppleant. 

Trine Rasmussen blev valgt uden modkandidat 

3. Eventuelt 

Under	  punktet	  blev	  der	  drøftet	  muligheder	  for	  aktiviteter	  både	  de	  indtægtsgivende	  og	  de	  ikke	  
indtægtsgivende.	  Blandt	  andet	  blev	  det	  nævnt,	  at	  der	  kunne	  afvikles	  bankospil,	  hvor	  det	  blev	  nævnt,	  at	  
Mulle	  er	  en	  kendt	  fan	  af	  bankospil	  og	  hun	  måske	  kunne	  spørges	  om	  deltagelse.	  

Skal	  NFH	  Supporters	  være	  rejsearrangør	  til	  udlandsrejserne?	  

Hvilke	  arrangementer	  skal	  i	  engagere	  os	  i?	  

Foredrag	  med	  Jakob	  Larsen.	  

Hvilken	  ”pris”	  skal	  vi	  som	  frivillige	  sætte,	  når	  vi	  tilbyder	  vores	  hjælp	  til	  arrangementer	  udenfor	  NFH	  
Supporters	  regi?	  

Referent	  

Gitte	  Arensberg	  



Dirigent	  Erik	  	  Elholm	  

	  

Dato	  25.	  September	  2019.	  

	  

_______________________________________	  


