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NAT 
Nørre Alslev Net 

Møde nr.  

 
 
Mødedag og tidspunkt  30-03-2022 KL. 19:00 
Mødested  Skovvænget 22 
Deltagere Bestyrelsen, dirigenten og 2 mellemmer var mødt op. 
Fraværende Ingen 
Mødet slut kl. 20:30 

 
Bemærkninger til dagsordenen: Bestyrelsesmøde 
 
Bilag:  

 
Nr. Dagsorden Beslutning 
1 Valg af dirigent. 

 
Lars Jensen Valgt   
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt varslet og indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

2 Formandens beretning. Se Bilag  
 
Spørgsmål til beretning.  
Spørgsmål til regning fra Stofa. 
Førhen stod der 30kr leje af boks nu står der 25kr for 
internet. Bestyrelsen kunne ikke svare på dette, da vi skal 
have fat i Stofa for en forklaring.  
Spørgsmålet blev skrevet ned, og medlemmet får svar så 
snart vi har en afklaring fra Stofa.  
 

3 Aflæggelse af regnskab. 
v/kasserer Willy Larsen 

Kassereren gennemgik regnskab for 2021  
Periodens resultat blev på -11541,97,-  
Willy Larsen påpegede i regnskaber, at hvis vi forsætter 
med driftsunderskud vil det ikke være passende at 
opretholde foreningens fortsatte drift. Og at der skal gøre 
noget for at vende udviklingen i foreningen. Willy vil 
komme nærmere ind på tiltag under næste års budget. 
Ingen spørgsmål til regnskabet  
Godkendt af forsamling samt dirigent  

4 Behandling af 
indkommende forslag. 

Bortfalder – Ingen indkomne forslag  

5 Fremlæggelse af budget 
med fastsættelse af 
kontingent og 
tilslutningsafgift for det 
kommende år.  
v/kasserer Willy Larsen 

Kassereren fremlagde budgettet for 2022. Der 
budgetteres med et underskud på 72800,- 
 
Underskuddet kan forklares med de voldsomme el 
stigninger der set i starten af året, som formentlig vil 
forsætte i resten af 2022 
Medlemstallet er også faldet det seneste år. Herigennem 
skal vi ud og finde nye medlemmer. Dette gøres i 
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samarbejde med Stofa, Hvor vi allerede har sendt flyeres 
ud til alle potentielle kunder, der ikke medlem allerede. 
Flyeren giver et godt tilbud til kunden og budskabet 
suppleres af Stofas landsdækkende tv-kampagne. 
I forbindelse med vores forestående 50års jubilæum vil 
der også være fokus på foreningen og synliggørelse, som 
gerne skulle give medlemstilgang.  
 
For at minimere underskuddet i 2022 er det valgt at 
kontingentet vil stige med 20kr på alle pakker. 
Denne stigning skal dække de stigende drift udgifter  
 
Budgettet godkendt af forsamling og dirigent. 
  
Spørgsmål. 
Hvor skal pengene komme fra til at holde et jubilæum? 
Bestyrelsen er i dialog med Stofa om at de betaler et 
bidrag til denne. Hvor meget de ønsker at bidrage med er 
ikke besluttet endnu. Og om vi kan benytte noget af 
vores pulje hos Stofa 
 
   

6 Valg af bestyrelse og 
bestyrelsessuppleant. 
på valg er formand Jørgen 
Fogtmann & næstformand 
Kim Jørgensen 

På valg er Jørgen Fogtmann (form.) og Kim Jørgensen 
(næstform.).  
 
Valg til bestyrelsen: Jørgen Fogtmann genvalgt som 
formand og Kim Jørgensen genvalgt. (ingen andre 
kandidater). 
 
Valg af bestyrelsessuppleant:  
 

7 Valg af revisor og 
revisorsuppleant. 

Valg af revisor: Flemming Heinz og Mona Olsen 
Valg af revisorsuppleant: Søren Holm  

8 Eventuelt Ingen indkomne forslag  
 
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke 
dirigenten og de fremmødte medlemmer. 

   
Referent: Lars Jørgensen 
 
Godkendt af Lars Jensen 30-03-22 
 


