
Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i 
NIF’s hovedafdeling mandag d. 20. februar 2017. 
 

Allan bød velkommen til repræsentantskabsmødet, hvor man gik over til at behandle 

dagsordenen. 

 

1. Valg af dirigent. 

Leo Holm blev valgt som dirigent. 

Han kunne konstatere at repræsentantskabet var lovligt indvarslet i Ugebladet d. 

07.02.17. 

Leo opridsede endvidere vedtægternes bestemmelser om, at alle afgørelser træffes ved 

simpelt stemmeflertal, dog således, at der til en vedtægtsændring kræves 2/3 af de 

afgivne stemmer. 

Leo konstaterede, at der var 11 stemmeberettigede til stede. 

 

2. Beretninger til godkendelse. 

Formanden - Allan - aflagde bestyrelsens beretning. 

Der var bemærkninger til beretningen fra Mia Møller og Henrik Hansen. 

Formandens beretning vedlagt. Beretningen blev godkendt. 

 

3. Regnskab til godkendelse. 

Kassereren - Leo - forelagde regnskabet. Regnskabsåret gav et overskud 34.327, - kr. 

Hovedafdelingens formue er på 162.925 - kr.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag. 

Hovedbestyrelsen havde fremsendt forslag til ændringer af hovedafdelingens og 

underafdelingernes vedtægter. 

 

Allan motiverede forslagene, herunder bl.a. at hovedbestyrelsen tidligere havde 

besluttet, at vedtægterne skulle ændres, fordi hovedbestyrelsen ville have præciseret 

bestemmelserne om stemmeret og stemme ved fuldmagt. 

 

Samtidig kom der nye udfordringer, da Næstved Hallerne blev ændret til Arena 

Næstved. 

 

Godkendte ændringer i Hovedafdelingens vedtægter: 

§ 1 Overskrift: ”Hovedafdelingen” ændres til ”Hovedforeningen”. 

 

§ 8, 3. afsnit ”Hovedafdelingen afholder minimum 5 møder om året. Møderne indvarsles 

senest 8 dage forinden, dog kan der i særlige tilfælde afviges herfra. Til hoved-

bestyrelsesmøderne kan indbydes andre deltagere, dog uden stemmeret.”  

Afsnittet udgår, da bestemmelsen kan indgå i en forretningsorden.  

 

§ 11 - ændres som følge af nye vedtægter i Arena Næstved således: 

 

”Arena Næstved 

Hovedbestyrelsen udpeger 3 personer, der repræsenterer Næstved Idræts Forening i 

det nedsatte Advisory Board i Arena Næstved. 

På første møde efter repræsentantskabsmødet udpeger hovedbestyrelsen 3 personer, 

der repræsenterer Næstved Idræts Forening i det nedsatte Advisory Board i Arena 

Næstved for det kommende år.”  



 

Godkendte ændringer i Afdelingernes vedtægter: 

§ 1 ”Foreningens" ændres til "Afdelingens". Ændres 3 steder i paragraffen. 

 

§ 2 ”Foreningens" ændres til "Afdelingens". 

 

§ 3 ”Foreningens" ændres til "Afdelingens". Ændres 2 steder i paragraffen. 

 

§ 4 ”Foreningens" ændres til "Afdelingens" og ”foreningen” ændres til ”afdelingen”.  

 

§6, 2. afsnit ophæves og i stedet indsættes:  

”Alle bestemmelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og stemmeberettigede er både 

aktive og passive medlemmer, der ikke er i restance, og er fyldt 16 år.” 

 

Som nyt 3. afsnit indsættes: 

”Forældre/værger til ikke stemmeberettigede børn under 16 år har møde- og taleret 

samt ret til at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen.” 

 

Som nyt 4. afsnit indsættes: 

”Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.” 

 

Nuværende 3. afsnit bliver uændret nyt 5. afsnit o.s.v. 

 

5. Valg. 

a) Valg af formand – Allan Dinesen afgår og David Schjelde nyvalgt for 2 år. 

 

b) Valg af sekretær – Claus Møller afgår og Mia Møller nyvalgt for 2 år. 

 

c) Valg af revisor – Flemming Larsen afgår og Torben Ravn nyvalgt for 2 år. 

 

d) Valg af revisorsuppleant – Bent Dideriksen afgår og genvalgt for 2 år. 

 

e) Valg af fanebærer – Claus Møller afgår og genvalgt for 2 år. 

 

f) Valg af fanebærersuppleant – Per Riemann afgår og genvalgt for 2 år. 

 

6. Eventuelt. 

Per takkede Allan og Møller for deres indsats for NIF gennem mange år og overrakte 

dem en vingave. 

 

Henrik Hansen takkede ligeledes Allan og Møller for deres indsats og meddelte, at 

Hovedbestyrelsen havde besluttet at tildele Allan og Møller æresmedlemsskab. Henrik 

overrakte endvidere Allan og Møller en gave fra Hovedbestyrelsen. 

 

Allan og Møller takkede Per og Henrik for de pæne ord og de modtagne gaver samt 

Hovedbestyrelsen for tildelingen af æresmedlemsskaberne. 

 

Allan sluttede repræsentantskabsmødet med en tak til dirigenten for en god ledelse af 

mødet. 

Endvidere takkede Allan alle de bestyrelsesmedlemmer, som han havde arbejdet 

sammen med, for et godt samarbejde gennem årene. 



 

Repræsentantskabsmødet sluttede med et leve for NIF. 
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