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NAT 
Nørre Alslev Net 

Møde nr.  
 

Bestyrelsesprotokol 2018/19 
 
Mødedag og tidspunkt  Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00 
Mødested  Skovvænget 22 
Deltagere Erling C, Jørgen R, Jørgen F, Kim J og Birger P samt ekstern revisor 

Claus Pedersen under punkt 2 
Fraværende  
Mødet slut kl.  
 
Bemærkninger til dagsordenen: Bestyrelsesmøde 
 
Bilag:  
 
Nr. Dagsorden Beslutning 
1 Siden sidst bl.a. omtale fra 

Morten Overgaard 
Hvad med tøj køb? 
 
 

JF orienterede om: 
- Læserbrev vedr. valg til NAN bestyrelsen 
- Sponsorering af spillerbluser til ungdomshold. Stofa 

vil gerne sponsorere 2 sæt spillerbluser – et sæt til 
NAB og et sæt til Nordfalsters Håndboldklub. NAB 
er gået i gang med processen. Kim Jørgensen tager 
kontakt til NH for igangsættelse af processen her. 
 

2 Økonomi ved Jørgen Rasmussen 
 

Regnskabet for 2018 og budget 2019 gennemgået af 
kasserer Jørgen Rasmussen og ekstern revisor Claus 
Pedersen. 
 
Resultatopgørelsen for regnskab 2018 ændres som 
følger: 
- Afskrivningsbeløbet fastsættes til kr. 30.000,00 som 

budgetteret 
- Årets resultat forbedres derfor med nedsættelsen af 

den foreslåede afskrivning, hvilket medfører, at årets 
resultat bliver et overskud på kr. 44.738,00 

 
Budgetforslag 2019 ændres som følger: 
- Afskrivningsbeløbet på kr. 85.000,00 ændres til kr. 

30.000,00 som sidste budgetår (2018). Det betyder at 
- Årets forventede resultat forbedres tilsvarende, 

således at årets resultat for 2019 budgetteres med et 
overskud på kr. 24.000,00 
 

3 Generalforsamling: 27.3 kl. 
19.00 i fælleshuset i Solparken. 
Dirigent forslag Åge ( har sagt  
ja) 
Praktiske ting vedr. mødet? 
Ny kasserer? 
 

Orientering. 
Bestyrelsesmøde afholdes samme sted kl. 17.30 vedr. 
sidste forberedelse af GF med efterfølgende smørebrød 
inden GF. 
Jørgen F. aftaler nærmere med Stofa vedr. indtjekning af 
medlemmer til GF. 
Jørgen F. sørger for mad og drikke. 
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 Da Jørgen Rasmussen ikke genopstiller skal der vælges 
en ny kasserer på GF.  
Jørgen F. har to potentielle kandidater til valg til 
bestyrelsen. Heraf har en kandidat givet tilsagn til valg til 
kassereposten. 
 
 

4 Næste møde GF formøde d. 27/3-19 kl. 17.30 

5 Eventuelt Intet. 

6   
7   
   
   
 
Referent: 
Birger Petersen 
 
 
Godkendt, den 


