
Nordfalsters Idræts- og kulturcenter 

Referat 

 Generalforsamling torsdag 18. marts 2010 

Fremmødte til Generalforsamlingen var bestyrelsen (Finn Larsen, Jørgen 
Fogtmann, Elin Johnsen, Flemming Johnsen, Lars Havsteen Jensen, Gerda 
Jensen og Søren Knudsen) Derudover deltog halinspektør Thomas Jørgensen, , 
Bjarne Schultz og Klaus Petersen (foreningens revisor). 

Dagsorden blev godkendt og til dirigent blev valgt Jørgen Rasmussen. Han 
kunne indledningsvis konstatere, at generalforsamlingen var lovpligtigt 
indkaldt. 

Formandens beretning ved formand Flemming Johnsen: 

Foreningen var midt i året 2009 udsat for et uvarslet formandsskifte på grund 
af den hidtidige formand Lars Jensens jobskifte til fritidskonsulent i 
Guldborgsund kommune. Flemming Johnsen tog over som formand og Lars 
Jensen fortsætter indtil videre som menigt bestyrelsesmedlem. 

Den nye formand Flemming Johnsen takkede Lars Jensen for en stor og 
utrættelig indsats i perioden som foreningens første formand. 

Temaet for 2009 har været renovering og opfriskning af hallen. Efter endt 
byggeri af multihallen kom turen til den ”gamle” hal i 2009, hvor alle de 
indvendige rum er blevet renoveret og frisket op. 

Der har i årets løb været mange ansøgninger om nye tiltag i hallen samt om at 
holde større arrangementer i hallen. 

Årets julefest 2009 var en stor succes og gav foreningen et overskud på 
70.000 kroner. Overskuddet tænkes anvendt til yderligere forbedringer af 
Idræts- og kulturcenteret. Herunder et længe ønsket depotrum til opbevaring 
af især gymnastikforeningens mange redskaber samt etablering af et 
møderum.  

Formanden overbragte stor tak til alle de frivillige, der i årets løb havde ydet et 
stort arbejdsmæssigt bidrag for at gøre alle NAIKs arrangementer til 
succesrige arrangementer med overskud. 



Formanden kunne også berette om et nyt initiativ, der var på vej fra en 
privatperson med lokale relationer. Birgitte Møhs har plan om at genoplive de 
gamle majfester med en såkaldt ”Do U Remember” fest. 

Formanden overbragte stor ros og tilfredshed til foreningens forholdsvist 
nytiltrådte halinspektør Thomas Jørgensen, der har tilført centeret nye ideer og 
masser af aktivitet. 

Formanden rettede også en stor tak til Sponsorchef Bjarne Schultz for det 
store arbejde med at hente sponsor- og reklameindtægter hjem til NAIK. 

Flemming Johnsen kaldte året 2009 for et tilfredsstillende år i foreningen, hvor 
alle de opstillede mål for året er blevet nået. Af ønsker for fremtiden nævnte 
formanden at ønsket om en sammenbygning mellem hal og svømmehal fortsat 
står højt på ønskelisten. 

Efter beretningen var der en kortvarig debat med en række opklarende 
spørgsmål. Herefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen 
godkendte formandens beretning. 

Årets resultat: 

Jørgen Fogtmann gennemgik årets resultat, der samlet set betegnes som 
tilfredsstillende. Foreningen fik i 2009 et positivt driftsresultat på 176.502 
kroner.  

Jørgen Fogtmann forklarede at baggrunden for den ekstraordinære høje 
elregning i 2009 skyldes en efterregning på et meget højt forbrug i 2008. 

Indkomne forslag: 

Der var ikke fremsendt nogle forslag til generalforsamlingen. Der fremkom dog 
et forslag mundtligt ved generalforsamlingen om at det ville være godt, hvis 
bestyrelsen investerede i et professionelt lydanlæg til begge haller. 

Valg til bestyrelsen: 

Der var genvalg til bestyrelsen til Lars Havsteen Jensen, Søren Knudsen, 
Flemming Johnsen og Jørgen Fogtmann. 

Der var genvalg til Per Thorø og Hanne Jørgensen som suppleanter til 
bestyrelsen. 

Der var genvalg til Klaus Petersen som foreningens revisor samt nyvalg til 
Annelise Larsen som revisor. 



Der var genvalg til Lene Havsteen som revisorsuppleant. 

Eventuelt: 

Der var ros fra NAB ved Bjarne Schultz for bandeopsætningen til indendørs 
fodbold. NAIK blev opfordret til at de mest slidte bander blev udskiftet. 

Budgettet for 2010 blev godkendt. 

Formand Flemming Johnsen afrundede mødet, hvorefter dirigenten roste 
bestyrelsen for den flotte indsats til gavn for borgerne, der er ydet i hele 2009. 

Referent: Søren Knudsen 

 


