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NAN 

Nørre Alslev Net 
Møde nr.  

 

Referat:   Generalforsamling 22. oktober 2020 
 

Mødedag og tidspunkt  22. oktober  

Mødested  Nørre Alslev Sports og Kulturcenter 

Deltagere I alt 9 person (3 medlemmer, 1 dirigent og 5 bestyrelsesmedlemmer) 

Fraværende  

Mødet slut kl.  

 

Bemærkninger til dagsordenen:  

 

Bilag: Formandens mundtlige beretning 

 

Nr. Dagsorden Beslutning 

1 Valg af dirigent 

 

Lars Jensen valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lov-

ligt varslet og indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

2 Formandens beretning Se bilag. 

 

Spørgsmål til beretningen vedr. Sport X og TV2 Play 

besvaret. 

 

      Beretningen enstemmigt godkendt. 

3 Aflæggelse af regnskab  

v/kasserer Willy Larsen 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2019, der ud-

viste et overskud på kr. 60.027,81 og en balance på 

kr. 1.192.718,12. 

 

Spørgsmål til regnskabet vedr. sponsorudgift besva-

ret. 

 

Regnskabet for 2019 enstemmigt godkendt. 

 

4 Indkomne forslag       Bortfalder – ingen indkomne forslag. 

5 Fremlæggelse af budget for 2020 

v/kasserer Willy Larsen 

Kassereren fremlagde budgettet for 2020. Der bud-

getteres med et overskud kr. 64.760. 

 

Spørgsmål til budget 2020 vedr. serviceaftalen (hvad 

dækker den?) og posten ”serviceaftale til gode” be-

svaret. 

 

Budgettet for 2020 enstemmigt godkendt. 
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6 Valg af bestyrelses og bestyrel-

sessuppleanter. 

På valg er Jørgen Fogtmann (form.) og Kim Jørgen-

sen (næstform.). 

 

Valg til bestyrelsen: Jørgen Fogtmann genvalgt som 

formand og Kim Jørgensen genvalgt. (ingen andre 

kandidater). 

 

Valg af suppleant: Lars Jørgensen 

  

7 Valg af revisor og revisorsupple-

ant 

       Valg af revisor: Flemming Heinz 

 

        Valg af revisorsuppleant: Mona Olsen 

 

8 Evt.          Formanden udtrykte stor tilfredshed med, at der ik- 

         ke er prisstigninger i 2020 på trods af medlems- 

         fald.  

         Formanden takkede ligeledes for årets samarbejde i  

         bestyrelsen og en særlig tak til den nye kasserer for  

         et godt og stort udredningsarbejde. 

 

Spørgsmål vedr. medlemskab og frafald samt Nord-

lys (hvad er det? , teknologiske udvikling og kon-

kurrence fra andre udbydere og abonnementformer 

på fx mobiltelefoner besvaret og drøftet. I den for-

bindelse blev det nævnt at opgradereingen af nettet 

til doksis 3.1 vil gøre NAN mere konkurrencedyg-

tig overfor dette. Der blev opfordret til at NAN 

gjorde mere reklame for opgraderingen og betyd-

ningen overfor medlemmerne. 

 

         Formanden afsluttede generalforsamlingen med at  

         takke dirigenten og de fremmødte medlemmer. 

          

   

 

 

Referent: Birger Petersen 

 

 

Godkendt, den 

 

 

 

 

 

Lars Jensen 

Dirigent 


