
 

 
Referat til generalforsamling i NIF den 17. Marts 2015. 
 
1. 
Christian Flou valgt til dirigent og Nini Vestmar valgt til referent 
Der er 27 fremmødte til Generalforsamlingen blandt mellem medlemmer, trænere og forældre. 
 
2. 
Elsebeth har printet indberetningen ud og lagt på bordet! Se vedhæftet fil. 
 
Et punkt, som skal tilføjes til beretningen: 
Mellem Nøvling IF og Motorcykel klubben er der blevet lavet en lejekontrakt på Nøvlingvej 90, så der kommer 
lejeindtægter ind for regnskabsår år 2015. Lejekontrakten er på 5 år. 
 
3. 
Fremlæggelse af regnskab af revisor, Thomas. 
Bemærkninger og spørgsmål. 
 
Færre kontingent indtægter - selvom der er samme medlemstal. 
Færre sponsorindtægter i 2014. 
 
Udgifterne er faldet i 2014. Udgifter vises på side 9. Hovedforeningen har haft færre udgifter i 2014. 
 
Øvrige omkostninger er steget for 2014. Skyldtes mange årsager, f.eks. jubilæum og ungdomsturneringen. 
 
NUT har giver underskud i 2014, da indtægterne var faldende pga mindre tilmeldinger, da der var konfirmation. Og 
udgifterne ikke var faldet. 
Styregruppen er ærgerlig og ked af situationen, men de kæmper for at få 2015, så der kommer overskud igen. Det 
er vigtigt, at turneringen bliver afholdt på det rigtige tidspunkt, og de kæmper og tro på at turneringen kommer op 
at køre i år. Dommer udgifterne var dyre for 2014. 
 
Årets resultat minus 101.470 kr. 
 
Der er tilgodehavender fra Intersport - de kommer i 2015. Der er lavet en aftale med dem. 
 
Regnskabet for 2014 er godkendt med alle 27 fremmødte. 
 
4. Ingen indkomne forslag 
 
5. 
Kasserer - Danni Jakobsen valgt for 2 år 
Sekretær - Martin Sakstofte valgt for 2 år 
Medlem - Mogens Bak valgt for 2 år 



Herrersenior - Kasper Koust og Christian Flou valgt for 2 år 
Damesenior -  Mia Skovmark og Amalie Falk valgt for 2 år 
Ungdom repræsentant - Thomas Kloster valgt for 2 år 
Ungdomsudvalg - Thomas Kloster valgt for 1 år 
NUT repræsentant - Morten Winther  valgt for 1 år 
Materiale repræsentant - Anita Vestmar er valgt for 1 år 
Revisor - Thomas Tomra  valgt for 1 år 
Revisorsuppleant - Niels Gellert valgt for 1 år 
 
Alle nye forslag er modtaget og valgt af alle 27 fremmødte. 
 
6. 
NIF's hjemmeside: Lasse Kiel, herrersenior: NIF's hjemmeside hvor tit bliver den opdateret. Gøre hjemmesiden 
attraktiv og gøre noget for holdene derpå. Elsebeth siger at det en post, som ikke bliver gjort meget for, men vil 
gerne som formand, at der er en som tager over og holder den opdateret. Bestyrelsen mangler en som ved noget 
om klub liv og gerne vil tage over. Mark, herrersenior, er det en hjemmeside for medlemmer eller en hjemmeside 
for foreningen, der skal høres nogle overvejelser for hvilken energi der bliver brugt på det. Skal den deles op, så 
den tiltaler medlemmerne, som en ekstern hjemmeside eller skal den tiltale alle udenfor også. 
 
Lasse Kiel og Mark Dahl vil gerne stille op for, at få NIF's hjemmeside op at køre. Peter Skotte er en del af teamet, 
som den tekniske. 
 
Kontingent: Betalingsfrist efterlyses, så der ikke er så kort en frist. 
Det bliver løst ved at NIF har fået Conventus og at der bliver faste betalingsfrister i 2015. 
 
Dirigenten, Christian takker for et godt møde og takker for de fremmødte. 
 
 

 

 


