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Referat generalforsamling 28. August 2017 
I NFH Supporters. 

Dagsorden 
1 valg af dirigent/sekretær 
2 formandens beretning 
3 fremlægges af regnskab 
4 valg 
Peter K genopstiller ikke 
Niels P genopstiller ikke 
Niklas W genopstiller ikke 
Lars W (gik ind for Ole ) genopstiller ikke 
Linda P stopper. 
Lisa K (gik ind for Anders) stopper. 
Heidi J bliver  (kasserer) fortsætter 
5 indkomne forslag 
6 eventuelt 
 
Ad 1)  
Formanden Peter Karlsson bød velkommen til generalforsamlingen. Som dirigent indstillede bestyrelsen 
Trine Rasmussen, valgt med bifald. Som stemmetæller valgtes Birgith Hjort, Charlotte Skov og Jørgen 
Jørgensen. 
 
 
   
 
Ad 2) 
Beretning:  Medlemstallet opgjort til 184 Medlemmer i 2016 /2017 Busserne har været et samarbejde 
mellem Kristina og NFH og har være meget tilfredsstillende. Juleboden var en underskuds bod.Trods flere 
henvendelser har bestyrelsen i NFH Supporters har ikke kunne få et møde med Fanklubben. Der kom dog 
et samarbejde i gang i forbindelse med udebane kampene. Der har været afholdt sommer bowlingsaften i 
juni måned. Beretningen blev godkendt. 
  
ad 3) 
Regnskab: Regnskab om delt, efter en del diskussion blev regnskabet vedtaget. 
 
ad 4) 
Valg: Kun Heidi ønskede at blive i bestyrelsen og var ikke på valg. 
 
Følgende stillede op til bestyrelsen: Per H. Madsen, Anders Stryger, Søren Ellehauge , 
Trine Rasmussen, Jan Kviatkowski og Marianne Jørgensen. Alle blev valgt da der skulle bruges 6 personer. 
Som suppleant blev valgt Kim Larsen og Benny Appelby 
 
ad 5) 
Indkomne forslag:  Vedtaget at voksne over 15 år, har stemmeret og betaler kr. 200,- 
                             Børn under 15 år har ikke stemmeret og betaler kr. 100,- 
                             Der er ikke længere familiemedlemsskab. 
 
Forslag til vedtægtsændringer: Debatteret, generelt var forsamlingen ikke tilfreds med at et så 
omfattende forslag ikke var udsendt inden generalforsamlingen. Konklusion som forsamlingen traf blev, 
at vedtægterne vedtages, konsekvens rettes. Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor 
det samlede kompendium forelægges og som konsekvens af vedtagelse også foretages valg af formand, 
kasserer og revisor. 
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Ad6) Eventuelt 
 
 
Referent Per H. Madsen 
   
 


