
 

 

 

 

  N Modul  Vest 

Referat Generelforsamling N modulvest 16/2 2017 

Tilstede 16 medlemmer. 

Formanden Peter Møller byder velkommen.  

1. Valg af dirigent: Niels Arne valgt. 

 

2. Valg af referent: Mette valgt. 

 

3. Stemmetæller: Henrik og Per CN 

 

4. Formandens beretning: Det er det sidste år er gået over al forventning. Vi er gået fra 3 medlemmer 

til 38 medlemmer. Vi har det sidste år arbejdet på at lave små enheder ift. klubbens geografiske 

område. Dette er lykkedes i Midtjylland, trekantsområdet og vi arbejder henimod at det sker på Fyn 

og i Sønderjylland. Vi har udleveret 52 strækningsmoduler. Så vi skal til at tænke videre, så vi også 

kan komme rundt. Der er et medlem der planlægger at lave en cirkel bestående af X antal 

kurvemoduler.  Det er super med ambitioner, men begræns dem også en smule så de kan udleves. 

Vores hjemmeside er en statisk hjemmeside, men Kenny modtager gerne billedere til siden. 

Referater fra bestyrelsesmøder og generelforsamling vil fremadrettet også kunne læses på 

hjemmesiden. Vi har det seneste år fået holdsport op at kører og alle klubbens medlemmer er nu at 

finde derinde. Vi bruger ikke holdsport som forrum, men som til / fra melding til klubbens 

arrangementer. Stil gerne spg på mail eller på FB. Vi vil gerne deltage i andre klubbers 

arrangementer. Vi er 6 klubber der pt kører samme standarter og vi har sat koder på anlæg så 

ingen har ens i de 6 klubber. Vi ønsker at skabe en overordnet union til at planlægge 

arrangementer, som eks træffet i Gårslev. Kenny informere at andre foreninger fra 2018 skal til at 

betale for at låne haller. Mette tager kontakt og spørg om vores træf kommer under denne 

ordning.  Der er super godt fremmøde til vores klubmøder og vi har fremadrettet tilføjet tirsdags 

møder, man tilmelder sig senest fredag forinden mødet. Herefter vil tilmeldte kunne se om det 

bliver afholdt. Ved minimum 8 tilmeldte.   

 



5. Forsamlingen godkender formandens beretning.  

 

6. Regnskabet fremlagt og er revideret / godkendt af bestyrelsen.  Forsamlingen godkender ligeledes 

regnskabet.  

 

7. Regnskabet for 2018 gennemgået / godkendt. 

  

8. Valg: 

Formand: Der er ingen opstiller – Peter Møller er genvalgt.  

Bestyrelsesmedlemmer: Der er ingen opstiller – Per Nielsen og Mette Møller er genvalgt.  

Suppleant: Der er ingen opstiller - Niels Arne Stenholm er genvalgt. 

Revisor / Billagskonsulent: Ingen opstiller – Erling Forslund er genvalgt. 

Revisor / Billagskonsulent suppleant: Ingen opstiller – Hans Holm er genvalgt. 

 

9. Indkomne forslag fra bestyrelsen om anskaffelse af mobil Pay til klubben er gennemgået og 

bestyrelsen venter på mobil Pay godkendelse fra finansstyrelsen.  

 

10. Evt.  

Jørn gennemgår Fremo og spørg til om nogen kunne tænke sig at være medlem af Fremo. Peter M 

supplere Jørn og fortæller om ex. Prag turen 29/9 – 4/10 2017. Fristen for betaling af Fremo er i år 

31/3 2017, hvis man ønsker at blive medlem og evt. deltage i turen til Prag. 

 

Vi vil i klubben på sigt lave vognkort og Finn har tilbudt sin hjælp til dette.     

 


