
Referat generalforsamling Nøvling IF  12. marts 2013. 
 
39 fremmødte medlemmer incl. Forretningsudvalget. 
 
Per Andersen (PA) bød velkommen og kvitterede for det fine fremmøde. 
 
Punkt 1 
Christian Flou blev valgt til dirigent. 
Inger Larsen blev valgt til referent. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet den 25. februar,  og gav ordet til 
formanden. 
 
Punkt 2 
PA aflagde forretningsudvalgets beretning for det forløbne år. 
Beretningen vedlagt som bilag. 
 
Generelforsamlingen havde ingen bemærkninger til beretningen, og denne blev godkendt. 
 
Punkt 3 
PA orienterede om at regnskabet ikke var klar til godkendelse grundet usikkerhed ved bla. 
kontingentindbetalingen og medlemsopgørelsen til Aalborg Kommune. Der har indtil dd. været arbejdet hårdt 
for at få de sidste tal på plads. Bla. har Aalborg Kommune først i fredags udsendt udgifter til halleje i 2012. 
 
Gennemgang af regnskabet ved Thomas Tomra Milverts. Der var afklarede spørgsmål undervejs. Bla til 
forskellen fra 2011 til 2012 på lokaleleje, turneringer og øvrige udgifter. 
 
I forhold til halleje har formanden været meget obs på at få aflyst reserveret tid, som ikke kunne benyttes. På 
den del er der en besparelse på flere tusinde af halleje udgifterne. En god vane, der bør huskes. 
 
For Nøvlingvej 90 er der i 2012 bevidst valgt ikke at bruge advokat bistand. Sagen kører dog stadig i Natur 
og Miljøstyrelsen som ankesag. 
 
For ungdomsturneringen er der flere udgifter til bla. præmier, da sponsorat herpå ophørte sidst på efteråret 
2012. 
 
Kontingent til miniafdelingen er først udsendt i februar 2013 for hele sæson 2012/2013. 
 
Sponsorbeløb fra OK benzin og forenings-el udbetaltes hvert år i maj måned. 
 
Regnskabs udkastet vedlagt som bilag. 
 
Revisor indstillede, at godkendelse af regnskabet udsættes indtil de sidste posteringer og kontingent er 
tjekket igen. 
 
Generalforsamlingen forkastede regnskabet. Der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling, der forventes at blive afholdt tirsdag før påske. 
 
Punkt 4 udgik, da ingen forslag var indkommet. 
 



Punkt 5 
Valg af formand for 1 år: 
PA begrundede, at han ikke ønskede at genopstille som formand, da det ikke hang sammen med hans 
nuværende job. PA tilbød fortsat at varetage sagen med Nøvlingvej 90, samt stillede sit mandat til rådighed 
for en menig post i forretningsudvalget. 
 
Mikkel From argumenterede for hvorfor det er vigtigt at få formandsposten besat. NIF er godt på vej til at 
have styr på økonomien. Der er brug for en formand, der kan påtage sig et overordnet ansvar, og måske 
ikke have så mange praktiske gøremål., som PA har påtaget sig. NIF skal have en ny formand, der sikrer at 
foreningen kan blive ved med at være den bedste håndboldklub her i landsdelen. 
Mikkel opfordrede forsamlingen til i eget netværk  at finde en repræsentant til formands posten. 
 
Dirigenten ansporede generalforsamlingen til omtanke og være med til at sikre valg til formands posten. 
 
Valget blev udsat til den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Valg af medlem til forretningsudvalget for 2 år. 
Mogens Bak genopstillede og blev valgt. 
 
Valg af repræsentant for damesenior for 2 år. 
Mette Iversen blev valgt. Nini Vestmar stillede sig til rådighed for supplerende opgaver i forhold til 
damesenior. 
 
Valg af kasserer for 2 år. 
Danni Jacobsen blev valgt. 
 
Valg af sekretær for 2 år 
Per Andersen blev valgt. 
 
Valg af ungdomsformand for 2 år. 
Thomas Kloster blev valgt. 
 
Nøvling Turnerings repræsentant for 1 år. 
Majbrit Nielsen blev valgt. 
 
Materialerepræsentant for 1 år. 
Anita Vestmar blev valgt. 
 
Repræsentant til ungdomsudvalg for 1 år. 
Dorthe blev valgt. 
 
Valg af revisor for 1 år. 
Thomas Tomra Milverts blev valgt. 
 
Valg af revisorsuppleant for 1 år. 
Dorte Brinkmann blev valgt. 
 
Punkt 6. 
PA tilkendegav, at det var rigtig dejligt at alle poster, dog bortset fra formandsposten, er blevet besat. 
Ærgerligt med formandsposten, da den post har været annonceret som ledig i rigtig lang tid. 



Hjælp os med at få den besat. 
 
Mikkel From roste de personer, der har været omkring sponsor udvalget. Der er lavet et seriøst og godt 
arbejde. Mikkel opfordrede til at forsamlingen kvitterede deres arbejde med en klapsalve. 
 
PA blev takket for det store arbejde som formand. 
Mogens Bak tilkendegav, at PA har været en arbejds hest, og at de til både ungdomsafslutning og 
seniorafslutning vil skamrose ham for det store arbejde. 
 
PA takkede dirigenten for at lede generalforsamlingen igennem, og dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
Venlig hilsen 
Inger Larsen 


