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Referat. Generalforsamling i NFH Supporters, 
holdt 8. september 2021 kl, 19:00 på Sophie Skolen Nykøbing F. 
 

1) Valg af Dirigent 
Erik Elholm valg enstemmigt 
 

2) Valg af stemmetæller 
Trine Rasmussen, Linda Elholm 
 

3) Bestyrelsens beretning v. Formand Per Harding Madsen 
 
 

Tak for at I er mødt op her til årets generalforsamling 2021. Det er dejligt at se jer, dejligt at det 
kunne lade sig gøre.  
  

Året har været stærkt påvirket af COVID-19 situationen med restriktioner, forsamlingsforbud, 
anbefalinger, test og varierende smittetal m.m. som alle har haft indflydelse på året der er gået. 
Siden sidste generalforsamling vil perioden nok først og fremmest stå for os alle sammen som 
Corona-året.   
  

Det var en sæson med håndsprit, mundbind, afstand og albuehilsen. Det mest positive man kunne 
sige om en person var, at han eller hun var negativ eller falsk positiv, og sådan blev der vendt op 
og ned på meget.  

Under den første nedlukning havde vi ikke forudset, at Corona blev et fokuspunkt året igennem, 
men det var ikke desto mindre tilfældet. Vi har lagt ryg til mange restrektioner i bestræbelserne på 
at overvære håndboldkampene. Værst af dem alle, vi kunne ikke komme ind i hallerne som 
tilskuer.   
  

På et tidspunkt blev det muligt for 100 guldkort medlemmer, at komme ind i hallen, det var noget 
af en opgave og holde styr på hvem der deltog, kom der afbud skulle en anden tilbydes pladsen 
osv. Salget af Guldkort var ganske enkelt stoppet af Guldborgsund Håndbold. Max antal kort var 
afstemt med antallet af tilskuer der var lilladt til kampene.  

Nu når vi er ved Guldkortene så er der en stor tak fra NFH til alle jer der købte guldkort – uden at i 
fik det i havde betalt for. Forbrugerstyrelsen er klar i mælet har man betalt for en ydelse som fx et 
sæsonkort, Uden at det er muligt og komme ind – kan man forlange kompensation. Ingen har ytret 
ønske om det, så takken er herned givet videre.  
 
Vi var lidt pikeret over var holdningen fra de forskelige klubber om udebane fans til kampene. 
Nogle gange kunne vi komme 10 ind i hallen, men vi måtte ikke optræde i gule trøjer. En 
pokalkamp den 28. maj mod Team Ringsted stak fuldstændigt af.   
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Vi havde samtalt med klubben om, at vi kunne købe billetter uhindret via deres hjemmeside, men 
pludselig blev det ændret til at vi ikke var velkommen, dog endte det med at vi godt kunne deltage 
men igen som skjulte tilhænger det vil sige ikke i gule supporter trøjer.   

Vi fik en overbevisende sejr på hele 22-41.  

  

Som en særlig oplevelse var besøget i Silkeborg til et opgør mod Silkeborg-Voel, begge hold havde 
mulighed for at kvalificere sig til Final 4.   
  

Vi forsøgte ihærdigt og skaffe billetter til supportere i Silkeborg. Men det var man ikke indstillet 
på. Divisionsforeningen havde aftalt ikke, at tillade udebanefans fra et bestemt postnummer 
område – vores. Med gode venners hjælp i det jyske fik vi fremtryllet 12 billetter.   
  

Igen ingen måtte optræde i gult, men som kampen skred frem var ingen i tvivl om hvor vi kom fra 
og hvem vi støttede.   
  

Den skrappe nedlukning var total. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at håndboldhallerne stod 
tomme, og at kampe og turneringer ikke bliver afviklet, men det vigtigste er selvfølgelig vores 
sikkerhed, vores fællesskab og vores samfund.   
  

Som et plaster på såret fik vi ideen om streaming af kampene på Hjemmebanen. En gang gik vi 
solo som Danmarks bedste publikum, en anden gang sammen med Sjællands & Øernes bedste 
Ishus.   
  

Da Forsamlingsforbuddet blev hævet, al idræt for børn og unge åbnede og Danmarks 
fodboldherrer kunne se frem til yderligere rød-hvid opbakning i Parken under EM i sommeren.  
Udfaldet af den næste genåbningsfase mødes af smil flere steder, men vi blev meget overrasket 
over, at Håndbolden bliver spist af med en placering i en fodnote i genåbningsplanen.  
  

Vi kan simpelthen ikke forstå, hvordan det kan være, at sporten pludselig er udelukket for det her. 
Vi og klubberne havde gået med et spirende håb om, at vi også ville blive tilgodeset i 
aftalepartiernes rammeaftale.  
  

Vi fik sammensat en skrivelse med adresse til landets statsminister, kulturminister og lokale 
politikker hvor vi påpegede, at tidligere har vi jo kunne samles med de retningslinjer, der var 
udstukket med hensyn til Covid-19 – uden smitten blev spredt blandt deltagerne.  
  

Findes der nogen fornuftig forklaring på, hvorfor man ikke anbefaler sportsarrangementer, 
herunder fodbold-, ishockey- og håndboldkampe mv. (med undtagelse af de fodboldkampe, der 
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åbnede for publikum pr. 21. april 2021, hvor der således fortsat ikke vil gælde et maksimalt antal 
deltagere).  
  

Som bekendt tog det sin tid før vi fik mulighed for at støtte vores liga hold fysisk i hallerne. Hvorfor 
vi var meget nervøse for om vi kunne være med i hallen til Final4. Vi gjorde igen alt hvad vi kunne 
for at man politisk gjorde sit yderste for at vi kunne overvære Final4.   
  

 Endelig kom beskeden om at vi kunne komme med til kampene i Odense. Nu skulle vi have det 
hurtige arbejdstøj på, mange ting skulle afklares og aftaler skulle bekræftes i løbet af en uge!  
  

Vores fest startede i bussen ti Odense. Vi havde fået sponsorer til Goodiebag OK benzin med 
håndsprit– Steens Bageri med kage– Wish med juice – Fagbevægelsens Hovedorganisation med 
kasketter indkøbes net, kaffekrus og håndsprit og Stark med kæmpe indkøbsposer…….  
  
Sikken en weekend vi sammen oplevede. Hvem husker ikke at holdet spillede sig i finalen efter et 
sidstesekundsdrama, hvor Johanna Westberg scorede sejrsmålet til 28-27 bare et sekund før tid.  
  

En tæt kamp, hvor NFH måtte undvære den skadede Kristina Mulle Kristiansen, bølgede frem og 
tilbage med skiftende føringer, men NFH tog føringen til 24-21, 25-23 og 27-25 inden København 
udlignede fem sekunder før tid.  
  

Men København havde taget keeperen ud og det udnyttede Johanna Westberg til at sende bolden 
i netmaskerne fra midten af banen. Det bliver ikke større – så er der sku noget ved at overvære 
kampen live!  
  

Med stemningen i top var der lagt op til en festlig aften på Dalum Landbrugsskole. Tak til alle der 
bidrog til festen – det kan vi godt gentage en anden gang når vi er i en finale….  
  

Efter endt sejltur på Odense å, om søndagen, var vi klar til Finale kamp mod Odense Håndbold.  

Stemmerne var præget af lørdagens høje stemmeleje, men vi gav den max gas i støtten til holdet.  

Desværre blev vindere af Santander Cup finalen Odense, der vandt med 32-26 over NFH.  

  

Liga holdets præstation set over hele sæsonens er fuld ud godkendt. Sølvmedaljen ved Final4 er 
noget der giver en god fornemmelse for holdets gøren i den kommende sæson.  
  

Vi var opsat på at et eller andet skulle vi foretages os for at holdet sammen i foreningen. Vi holdt 
en sommerfest hvor vi også skulle kæmpe mod vejret, men trods det var det en fin sommerfest – 
mange sjove tiltag som fx hesteskokast.  
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En bustur til Rûgen i Tysklad måtte vi desværre ændre på grundet Tysklads nedlukning af 
delstaten. Vi måtte med meget kort varsel ændre på turen så den gik til Schleswig-Holstein – der 
ikke var nedlukket grundet Corona. En fin tur fik vi ud af det.   
Bankospil på nette på vores måde tog i godt imod – tak for jeres deltagelse. Det var også en måde 
og samles om noget fælles, uden at man fysisk var tilstede.  
  

For klubben har vi været rundt med en hilsen til sponsorer, man kan sige at det ikke var noget vi 
fik en indtægt af men vi hjalp til med arbejdskraft til klubben.  
  

En særlig event som vi virkelig var glade for kunne afvikles, var kampen mod Odense den 4. maj – 
vi kunne ikke komme ind og heppe på holdet, derfor fandt vi sammen med Marielyst Is og Café 
Delias, om en storskærm, hvor vi sammen kunne se kampen spise pizza og nyde en is.  
  

Men der kom en vind forbi og nedlagde skærmen, desværre kom en af vores supporter i klemmen 
under skærmen, som betyd hospitalsindlæggelse og pleje i hjemmet.   
  

Desværre kom der et efterspil omkring erstatning til supporteren. Det selvom opstilleren af 
storskærmen på tog sig det fulde ansvar for hændelsen – til Politi Rapporten har han udtalt, at 
såfremt der er krav om erstatning vil han naturligvis betale.   
  

Desværre nægter personen at betale – han mener ikke at det er ham der skal betale selvom at det 
er det han har sagt han vil.   
  

Foreningen har anlagt sag ved domstolen med henblik på at få udbetalt den erstatning der er 
fremsat krav om. Foreningen har betalt erstatningsbeløbet til den skadelidte supporter, det er 
derfor at der er os der førere sagen.  
  

Pandemien har også kostet foreningerne dyrt, at en række store arrangementer ikke blev 
gennemført.  

De har betydet, at der er kommet færre penge ind i foreningskasserne, som eksempel kan jeg 
nævne Skøjteboden på torvet, ingen Hønseskidning, begrænset sponsorindtægt, ingen julefrokost, 
vigende salg af merchandises blot for at nævne et par.   
  

Vi har undersøgt om vi er berettig til, at modtage en kompensation for manglende indtægter.   

  

Som forening kunne vi søge en kompensation som gør, at de afholdte udgifter ved et aflyst 
arrangement bliver dækket, men manglende overskud dækkes ikke. Ordningen dækker kun, hvis 
det aflyste arrangement med + 350 deltagere gav underskud.   
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De arrangementer vi normalt har deltaget ved er som bekendt blevet aflyst – det overskud vi 
skulle have ud af deltagelsen dækkes således ikke.   
  

Som forening har vi skabt os et godt image også hos andre foreningen, der gerne vil have vores 
medvirken – flittige hænder. Men og der er et stort men, hvor længe kan vi stille med de 
nødvendige mandskaber?   
  

I har sikker også sagt til jer selv, nej nu kan vi altså ikke afse mere tid til supporter aktiviteter.  

Forståligt nok, men hvad gør vi så?   

  

En tak skal lyde til alle de mange af jer der har ydet en indsats for foreningen.  

  

Med disse ord slutter jeg bestyrelsens beretning,  

 Godkendt 

4) Visioner 

 Drivkraften i vores forening er først og fremmest medlemmernes engagement. Aktiviteternes 
egenværdi er og skal fortsat være afgørende. Netop fordi lysten driver værket.   

  

Vi må sætte fokus på hvordan det enkelte medlem bedst muligt kan bidrage til vores udvikling. 
Den der har lyst til at bage en kage, strikke halstørklæder, smøre madpakker, udforme 
juledekorationer osv.  Kan ved systematisk planlægning bidrage til at foreningen også fungerer 
socialt.  
  

ET særligt fokusområde bliver fra NU – Hal 4. Udfordringerne er mange:  

• Nummeret sæder med mulighed for fast nummer hele sæsonen.  

• Sæder midt for i hallen  

• Plads i Lounge til før og efter kamp arrangementer.  

• Lån af lokaler for arrangementer  

• Særlig plads til vores janitsharer.  

Bredere udbud af egen Merchandise, trøjer – halstørklæder – jakker osv.   

 Oprettelse af aktivitets Teams der er klar med deres hjælp – når der er aktiviteter der kræver 
arbejdskraft og som kan generere økonomi til foreningen. 

Godkendt. 
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5) Årets regnskab V. Kasserer Marianne Harding 
Regnskabet omdelt og kommenteret af kasserer. Regnskabet udviser et underskud på kr. 
20.034,05.  
Regnskabet godkendt. 
 

6) Indkomne forslag – ingen. 
 

7) Fastsættelses af kontingent for 2022 
Forslag om kr. 250,- fra næste sæson. 
Vedtaget ved håndsopretning. 
 

8) Valg af formand 
Per Harding Madsen genvalgt for to år. 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
Kim Larsen, genvalgt 
Kirsten Mortensen, nyvalgt til bestyrelsen. 
 
Suppleanter 
Jens Hansen, genvalgt 
Jørgen Willum Hansen, ny valgt 
 
Billagskontrollant, Birgith Hjort, genvalgt 
Billagskontrollant suppleant, Jette Harms, nyvalgt. 
 

9) Eventuelt 
 
Referent, Jakob Poulsen 
 
 
 

Dirigent Erik Elholm 
 
 
_________________________________________ 


