
NORDØSTFALSTERS FREMTIDSFORENING  

    
 

Referat fra generalforsamling 
Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 19.00 

 
Torben Stjernholm bød velkommen til de 22 fremmødte. 
 

1. Valg af dirigent  

Joachim C. Hansen blev valgt 

Det kunne konstateres, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. 
Dagsordenen blev ligeledes godkendt. 

 

2. Valg af referent 

Kit Palmkvist blev valgt 

 

3. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed v. Torben Stjernholm 

Få aktiviteter i 2020 pga. corona. 
Samtale med Invest om husleje, som var vældig højt. Det er aftalt at sænke husleje, så 
NØF kan lave kulturaktiviteter med mindre fokus på at tjene penge. 
Hanne Boel-koncert i Åstrup forsamlingshus, koncerten blev afholdt på STARS. Der 
blev spillet to koncerter for, at alle dem, der havde købt billet, kunne komme til koncert. 
Der blev genereret et lille overskud. 
Eventgruppen har sin egen kasse penge at arbejde for. Event afleverer et overskud til 
NØF hver år. 
Samarbejde med HIF; Sportsugen i år blev ikke afholdt, men NØF valgte at afholde 
sponsorcykelløb. Vi vil fortsat gerne samarbejde med idrætsforeningen. 
Sponsorcykelløbet blev i sammenhæng med en musikaften med Frederik Bondo mfl. 
Det var en rigtig hyggelig aften. 
Banko stopper. NØF har gjort opmærksom på FB at vi gerne vil have nye folk, men der 
er ikke nogen, der har budt ind på opgaven. 
Ny hjemmeside er lavet. De sociale medier bliver ikke brugt af alle. NØF vil informere 
på http, mail og Facebook. 
NØF skal have nye folk ind i bestyrelsen, vi siger farvel til nogle stykker. 
For et par år siden startede NØF samtaler op sammen med Invest med en 
bordtennisklub, som søger lokaler. NØF har søgt penge hos kommunens 
landdistriktsudvalg til at renovere det gamle fysiklokale, men NØF er ikke berettiget til 
penge pga. foreningens vedtægter. 
Foreningen skal finde ud af, om den skal søge fonde eller finde midler andre steder fra. 



Hvis vi opretter en forening, som omfatter diverse spil, som bordtennis, billard, dart, 
krolf, petanque, brætspil mv., vil den forening dog blive godkendt af 
folkeoplysningsudvalget. 
Tanker og ideer lægges på foreningens hjemmeside, og der vil snart blive afholdt 
idemøde. 
Horbelev 360 - ideer om nye og bæredygtig boligformer. 
Visionsplan 2030, hvor vi gerne vil hen i fremtiden.  
Fire medlemmer af bestyrelsen er stoppet: 
Maria Hansen, Bente Andersen, Hans Friis og Evelin Møller 
Foreningen takker for deres store engagement og arbejde i alle årene. 

 
Bemærkning til beretning: 
Nils Ottosen, formand for NØF-Billard, gjorde det helt tydeligt, i klar og præcis tale, at 
hverken han, billardklubbens bestyrelse eller medlemmerne ønsker at blive opslugt af 
en stor ”fællesforening” – Vi vil værne om klubbens selvstændighed, og kun 
medlemmer, der i øvrigt skal være fyldt 18, har adgang.  
Vi har lagt et stort arbejde i at få genoprettet billardklubben, ligesom vi har investeret en 
betydelige sum penge i materialer, som vi gerne vil passe på…, så vi kan ikke have et 
rend af ”forbipasserende” i klubben – Det betyder ikke, at vi ikke vil samarbejde med 
andre foreninger, sluttede Nils Ottosen. 
 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 

Regnskab 2020: 
Primo egenkapital kr. 33.857,01 – Årets samlet underskud; ca. kr. 60.000,- 
Medtaget indestående på bankkonti Banko og Event + tillæg af historiske reguleringer, 
så er egenkapitalen pr. 31.12.2020 nede på kr. 11.520,10 
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
Foreløbigt regnskab 2021: Forelagt, og med estimat for hele 2021 
 
Budget 2022: Fremlagt og godkendt. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev fastlagt til forsat at være 150 kr. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

7. Valg af formand 

Torben Stjernholm blev genvalgt 



 

 

8. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen samt suppleant for disse 

På valg: Inge Lise Vadstrup Jensen, Maria Hansen, Evelin Møller 

Maria Hansen og Evelin Møller ønskede ikke genvalg 

Inge Lise Vadstrup Jensen blev genvalgt 

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer: Dennis Sørensen og Jakob Zabel, Suppleant: 
Jeanette Gaard 

Bestyrelsesposterne fordeles på efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde. 

9. Valg af revisorer samt suppleant for disse 

Niels Ottosen og Lone Albrechtsen blev valgt  

 

10. Eventuelt 

- Ønske til NØF’s hjemmeside: Foto af bestyrelsesmedlemmer i 
kontaktkolonnen. 

- HUsk jazz-aften 21. Okt. 
- Ensemble Storstrøm 11/12 
- Hvordan får vi børn og unge herop? 
- Send gerne invitationer til arrangementer via de andre foreninger 

 
 
 
 
 
Generalforsamlingens dirigent  
 
 
_________________________  
       Joachim Cyrill Hansen 
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