
Referat ekstraordinær generalforsamling Nøvling IF 26. marts 2013 
 
40 fremmødte 
 
Velkomst v. Per Andersen 
 
Valg af dirigent og referent 
Chr. Flou og Inger Larsen 
Den ekstraordinære generalforsamling blev konstateret  lovligt indvarslet. 
 
Valg af formand 
Forslag Elsebeth Ulnits. 
Elsebeth valgt. 
 
Regnskab 
Thomas Tomra Milverts gennemgik regnskabet til godkendelse. 
Regnskab vedlagt referatet. 
 
Spørgsmål vedr. dommerudg. til NUT. JHF havde glemt en udgift fra 2011, som først er betalt i 2012. 
Spørgsmål til Nøvlingvej 90. Per Andersen forklarede sammenhængen og sagen vedr. Nøvlingvej. Pt. er 
sagen ved Naturklagenævnet. 
 
Forklaring vedr. Gistrup hal 2. Vi har lagt 500.000 ved bygning af hallen, og derfor afskrives der på denne 
del. Som modydelse er Nøvling IF sikret haltid i en lang årrække. 
 
Forskellen på sidste års regnskab og til det gode resultat i år, er bla. de gode sponsor indtægter, og en 
seniorturnering der ikke har givet et underskud på ca. kr. 50.000. (Den blev ikke afholdt) 
Tøj indkøb er der endvidere sparet på. 
JHF turneringsudgift er der fra forbundets side ydet en væsentlig rabat, da forbundet havde et pænt 
overskud, som efterfølgende  er kommet klubberne tilgode. 
 
Mikkel oplyste, at fra næste sæson skal kontingent indbetales forud via foreningens hjemmeside. Den 
digitale løsning arbejdes der på for øjeblikket. 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet efter afklaring af div. spørgsmål. 
 
Eventuelt 
Per benyttede lejligheden til at sige tak for tiden som formand. Det har været hårdt men spændende, og 
dejligt at foreningen afleveres i så god form som den er i idag. Det er stadig meget der kan arbejdes på. Det 
arbejde der er sat i gang virker også til, at flere kræfter vil yde et bidrag. Vi skal blive bedre til at tage imod 
og spørge om hjælp. Per udtrykte glæde over, at Elsebeth har meldt sig på banen som ny formand.  FU ser 
frem til det fremtidige samarbejde. 
Held og lykke fremover og Tusind tak og tak for denne gang. 
 
Mikkel From ønskede Elsebeth tillykke med valget til formand. Endvidere blev sendt en tak til Henrik for 
indsatsen som kasserer og til Anita for kontingent arbejdet og opkrævning. Til slut en Kæmpetak til Per for 
det gode arbejde igennem mange år. Flot at kunne levere en klub i så god en forfatning. Holdene fungerer 
rigtig godt og der er mange gode placeringer. 
Nøvling IF vil gerne give jer en tak til Per (og Tina) med en weekend på Nøvlings regning. 
 



Opfordring fra Per: Kreds cup elitecup kom i medierne. Gør noget mere ved det, skriv noget og fortæl 
medierne.  Vi har mange gode historier om vores hold. 
Vi skal være synlige, skriv derfor noget om vores hold. 
 
Andreas Krebs - opdater også hjemmesiden med de gode historier. 
 
Arbejdsgruppe er i gang med hjemmeside opdatering og ny beskrivelse af foreningens struktur. Der kommer 
meget mere senere. 
 
Flou - tak for god ro og orden. 
 


