
 
 
 
Referat fra Generalforsamling i Nökkvi d. 13. december 2014 
 

1. Bestyrelsens beretning Valg af dirigent og referent 
Jan Brock bliver valgt som dirigent og Lisbeth B Jørgensen som referent 
 

2. Formands beretning  
Teia Stennevad fremlægger bestyrelsens beretning: Tak til Havredal gl skole for godt samarbejde og hjælp ved bla stævner 
mv. Der er ønske om et udvalg som kan søge om fond midler. Foreningen havde per medlems år 2014 244 medlemmer, 
stadig flest kvinder. Opremsning om diverse kurser og arrangementer som er foregået i løbet af året. Der fremsættes 
ønske om at der fortsat holdes en ”god tone” i de sociale medier. Formanden takker af. 
Søren Møller beretter om underpunktet: Klubhus ved banen i Havredal. Bestyrelsen ønsker at der laves ny lejeaftale med 
Havredals gl skole, der er mulighed for at få en 10 års lejeaftale, og det er planen at der skal søges diverse fonde og Søren 
Møller er tovholder. Der er på nuværende tidpunkt ingen budgetter, men det bliver et projekt´, som ligger lang ud over 
klubkassen. Viborg kommune har mundtlig givet sin tilkendegivelse om byggetilladelse.  
Generalforsamlingen enedes om, at projektet - når det er færdigprojekteret og etableringsøkonomien er på plads - 
godkendes på en ekstraordinær  generalforsamling.  
Generalforsamlingen godkendte beretningen. 
 
Kassererens beretning 
Louise Sørensen gennemgår årets regnskab for 2014, som har været med et overskud på kr. 2635. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  

 
 

3. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver det samme. DI får muligvis en kraftig kontingent stigning, forsamlingen giver 
bestyrelsen bemyndigelse til evt. at forhøje kontingentet med 50%, som også blev vedtaget sidste år. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
• Emne: Klubbladet 

Indsender: Søren Møller: 
 
Søren har forhørt sig lidt om evt. priser på et klubblad som bliver produceret af et firma, og det vil beløbe sig til min 
25.000 kr. Kan bladet erstattes af et nyhedsbrev på vores hjemmeside? Keld Flammild melder sig som tovholder til at 
stå for et fremtidigt blad, hvis der er 4-5 medlemmer om vil hjælpe. Medlemsadresse liste udbedes, medlemmer som 
ikke ønsker at være på den liste (glæder både adresse og telefon nr) skal tilkendegive dette overfor kasserenen via 
mail senest 1. feb. 2015. 
Klubbladet er en stor arbejdsmæssig og økonomisk post i klubregi, og det ønskes derfor debatteret, hvorvidt vi skal 
beholde bladet. 
 

• Emne: Budget til Kursus og Foredragsudvalget 
Indsender: Mette Helberg: 
Det nuværende Kursus og Foredragsudvalg ønsker at foreslå for det kommende budgetår at: der føres et løbende 
årsregnskab, og opgør dette f.eks. pr. 1. oktober hvert år (dato afstemmes, så det passer med klubbens regnskabsår). Det 
samlede regnskab må maximalt udvise et underskud på f.eks. kr. 1000 årligt. Dette underskud er klubbens 
investering/udgifter i medlemsaktiviteterne kursus og foredrag. Beløbsstørrelsen på hvor mange penge der må bruges på 
disse aktiviteter hvert år, ønsker vi fastsat af generalforsamlingen. Vi har blot anført kr. 1000 som eksempel og som 

minimums ønske. 
 
Der diskuteres for og imod, hidtil har udvalget skulle fremlægge et budget for bestyrelsen, dette ønskes ændret. 
Bestyrelsen ønsker at alle tiltag om muligt, giver overskud, da der vurderes at det ellers vil tømme klubbens 



beholdning. Der stemmes om at udvalget stadig skal fremlægge et budget for bestyrelsen for hver aktivitet, men der 
kan ved årets afslutning på bundlinjen max være kr. 1000 i underskud. Aftalen skal evalureres til fortsættelse til næste 
generalforsamling. 43 stemte JA og 15 imod. 
 

5. Valg til formandsposten: 
Teia Stennevad (modtager ikke genvalg) 
Teia foreslår Niels Andersen som formand, Niels fortæller lidt om sig selv, bl.a. 40 år tidligere bestyrelsesarbejde. Niels 
bliver valgt som formand med klap fra forsamlingen. Der er ingen modkandidater, og der er ingen indsigelser. 

 
6. Valg til bestyrelsen: 

Lars Jensen (modtager genvalg) Lars modtager alligevel ikke genvalg  
Niels Andersen (modtager genvalg) 
Arne Graversen (modtager ikke genvalg) 
Pia Laier træder tilbage før tid 
3 ledige poster af 2 år, 1 ledig post af 1 år 
 
Søren Møller forslår Ruth Flammild (2år) og Anette Andersen (1 år) til bestyrelsen. Ligeledes vil Ulla Vestager (2 år) og Else 
Ravn (2 år) også gerne vælges. Det vælges af forsamlingen ved klap og der er ingen indsigelser. 
 

7. Valg til suppleanter: 2 ledige poster 1 år 
Malene Graversen og Lene Gehlert bliver valgt som suppleanter. Suppleanterne skal selv konstituere sig som hhv. 1. og 2. 
suppleant 
 

8. Valg til udvalg under forsæde af bestyrelsen: 
Blad og hjemmeside – Valgte er Keld Flammild, Gertie Kryschanoffsky, Heinrich, Ulla Brock 
Børne- og ungdomsudvalg- Valgte er Laila G. Jensen, Dorothee Schlesinger og Henriette Storegård 
Aktivitetsudvalg- Charlotte Pedersen, Beth Kongensgaard (i begrænset mængde pga. studie) Udvalget ønsker flere 
medlemmer til at tage del i arbejdsopgaverne  
Kursus- og foredragsudvalg: Mette Helberg, Winni Møller, Ulla Stefansen, Ruth Flammild og Dorothee Schlesinger 
Seniorudvalg: Keld Flammild, Kaj Husted, Ulla LaCour og Poul Christiansen 
 

9. Valg af revisor 
 Anette Ravn og revisor sup. Gertie Kryschanoffsky 
 

10. Eventuelt 
Pia Laier forslår at der ændres i vedtægterne ang. at et medlem som ønsker at komme i bestyrelsen, ikke behøver at være 
til stede, hvis der forelægger en skriftlig fuldmagt. (skal til afstemning på næste generalforsamling) 

 
Søren Møller siger tak til den afgående formand og roser hende for stor tålmodighed og evne til at lytte til medlemmerne.  
Arne og Lars får også en tak for godt samarbejde og stor arbejdes indsats. 
Pia Laier bliver takket for hendes store arbejde med bla facebock . 

 
11. Udnævnelse af Klubmester og Juniorklubmester: 

Mette Dam Bak blev senior klubmester og Louise Friborg blev junior klubmester 
 

12. Udnævnelse af Årets Nøkkvimedlem 
Lene Gehlert, Laila G. Jensen, Malene Mette Holm Kristensen og Henriette Storegård 

 


