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NAT 
Nørre Alslev Net 

Møde 
nr.3 

 

 
Bestyrelsesprotokol 2021/22 

 
Mødedag og tidspunkt  Onsdag den 02. marts Kl. 18.00  
Mødested  Skovvænget 22 
Deltagere Willy, Lars, Kim, Jørgen, Morten, Carsten 
Fraværende  
Mødet slut kl. 2130 

 
Bemærkninger til dagsordenen: Bestyrelsesmøde 
 
Bilag:  

 
Nr. Dagsorden Beslutning 
1  

Siden sidst: bl.a. hjemmeside  
 

Hjemmeside oppe og kører. 
Morten aftalt med Ole om at introducere resterende 
mellemmer i hjemmesiden. Ole vender tilbage med tid 
og dato.  
 

2 Hvilke fremstød vil vi foretage 
for at gøre opmærksom på 
foreningen. 
Evt. forslag fra Stofa / Carsten 
 
50 års jubilæum 

Arrangeret nyt bestyrelsesmøde den 23-03-22 hvor vi har 
fokus på 50års Jubilæet og hvordan dette skal forløbe.  
Lars Jørgensen står for at samle forslagene som den 
øvrige bestyrelse kommer på.  
 
Medlems fremstød. 
I gang med flyers i samarbejde med Stofa som tager 
udgangspunkt i Stofas landsdækkende kampagne. 
Afventer endelig udlæg fra Carsten før vi får dem trykt.    
 

3 Økonomi 
v/ Willy 
 
 

Gennemgang af sidste års regnskab. Godkendt af 
bestyrelsen.  
 
Resultat før afskrivninger underskud på -33372,50  
Dette skyldes dels en stigende udgift på lokale 
omkostninger og reparations udgifter på anlægget.  
 
Willy påpegede at de faldene medlemstal samt de 
stigende udgifter til bl.a. El er steget så markant at vi 
allerede kan se at elforbruget de første 3 mdr. er steget 
med knap 4111kr mere end året før og regeringen varsler 
at de kan stige yderligere. Så hvis vi ikke tager de 
nødvendige tiltag vil vores egenkapital være brugt løbet 
af få år. For at forhindre det, bliver vi nød til at hæve 
pakkepriserne med 20kr.   
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4 Generalforsamling 
Nørre Alslev idræts- og 
kulturhus i Kantinen  
30.3. kl. 18.00 spisning 
Kl 19.00 selve 
generalforsamlingen 

Dato, tidspunkt og sted godkendt af bestyrelsen. 
Valg af dirigent er Lars Jensen som er godkendt af 
bestyrelsen. 
På valg er Kim Jørgensen og Jørgen Fogtmann   

 Eventuelt  Tilskud fra Stofa til os, da de benytter vores platform? 
 
Om det kunne være interessant at køre en 
Servicegennemgang sammen Stofa igen? 
 
Haft en del udfald på tv/internet signalet, hvor 
medlemmerne ikke er blevet informeret? 
 

   
   
   
   

Godkendt, den 


