
Referat af generalforsamling 7. december 2013 

1. Valg af dirigent og referent: 

Dirigent: Bent Melvej, Referent: Ulla Klitgaard 
Bent kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var kommet rettidigt. 

2. Bestyrelsens beretning: Mette fremlægger beretningen, som bliver godkendt. 

3. Kassererens beretning: Marianne fremlægger regnskab. Årsresultat kr. 4256,95 (Overskud). 

Kassebeholdning pr 30/9 2013 kr. 64.105,47. Regnskabet blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent:  
En ny fastsættelse af kontingent kan træde i kraft 1/10 2014. 

Bestyrelsen fremfører: bestyrelsen vil gerne have mulighed for at hæve kontingent med op til 50%, således at 
enkelt-medlemsskab kan blive max 150 kr. og familie-medlemsskab max 300 kr. 

En drøftelse fandt sted. Vedtaget ved håndsoprækkelse. 

5. Indkomne forslag: 

- forslag fra bestyrelsen om at vælge to suppleanter til bestyrelsen: Forslaget blev vedtaget. 

- forslag fra Jørn Klein om offentliggørelse af beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder: 

En drøftelse fandt sted. 

Jørn frafalder det midterste afsnit i sin første formulering. 
Forslaget blev herefter vedtaget med følgende ordlyd: 

”Med henblik på at tilsikre et højt kommunikationsniveau, beslutter Nökkvi´s Generalforsamling, 

sammentrådt den 7. december 2013, hermed at den til enhver tid siddende bestyrelse i Nökkvi, fremover skal 
offentliggøre beslutningsreferater fra alle bestyrelsesmøder.  

Offentliggørelse skal ske senest fire uger efter afholdelse af/behandling på bestyrelsesmøderne og skal ske 

som opslag på Nökkvi´s officielle hjemmeside. Offentliggørelse kan alternativt også ske som elektronisk 

orienteringsbrev udsendt til alle klubbens medlemmer. Sidstnævnte dog kun såfremt dette vurderes 
nødvendigt a.h.t. vigtigheden af informationernes karakter.” 

- forslag om lysanlæg på Havredalbanen:  

En drøftelse fandt sted. Forslaget blev ikke vedtaget.  
6. Valg til formandsposten: Teia Melvej Stennevad blev valgt for det næste år. 

7. Valg til bestyrelsen: 

Der blev foreslået/opstillet 4 kandidater. Alle 4 blev valgt: 
Søren Møller blev genvalgt for en 2-årig periode, Pia Knudsen og Louise Sørensen blev valgt for en 2-årig 

periode. Niels Andersen blev valgt for 1 år. 

Anette Ravn Pedersen blev genvalgt som revisor. Keld Flammild blev valgt til revisorsuppleant. 

8. Valg til udvalg under forsæde af bestyrelsen: 
Blad og hjemmeside: Ruth Flammild, Ulla Brock 

Ungeudvalg: Henriette Storgaard, Laila Jensen, Malene Dam Kristensen, Lene Gehlert 

Aktivitetsudvalg: Mathilde Landt, Beth Kongensgaard, Henriette Storgaard 
Udvalg for kursus og foredrag: Mette Helberg, Winnie Møller, Ruth Flammild, Ulla Stephansen, Doro 

Schmalstieg. 

9. Evt.: 

- Valg af suppleanter til bestyrelsen: Mathilde Landt blev valgt for 2 år, Lene Gehlert blev valgt for 1 år. De 
konstituerer sig selv som 1. og 2. suppleant. 

- Bladudgivelser: den kommende bestyrelse må tage op til overvejelse, hvor mange blade der skal udgives. 

- Forslag om at flytte generalforsamlingen til et sted, hvor der kan komme mere varme på. 
- Forslag om at flytte tidspunktet for betaling af kontingent, så der evt. kan lægges et budget. Dette tidspunkt 

er tidligere blevet flyttet af hensyn til stemmeretten til generalforsamlingen! 

- Forslag om et seniorudvalg: vedtaget. I udvalget kom: Keld Flammild, Ulla La Cour, Susanne Krodal 
Pedersen.  

- Forslag om at udsende en ”husker” om betaling af kontingent forud for generalforsamlingen. 

- Forslag om brugerbetaling for at bruge Havredalbanen evt. i forbindelse med anskaffelse af et evt. 

lysanlæg. Der bør laves en undersøgelse af, hvor mange der bruger banen og hvor mange der reelt har behov 
for lys. Den nye bestyrelse blev opfordret til at snakke med Det Ny Havredal om sagen vedr. lysanlæg. 

Referat: Ulla Klitgaard 


