Referat af Ordinær Generalforsamling 17. april 2015 – kl. 19:00
på Kornloftet, Theisens Gaard, Nakskov
1. Valg af dirigent.
Valgt blev Flemming Willum Petersen
2. Valg af referent
Valgt blev Carsten Andersen
3. Formandens beretning
Foreningen fik en lidt hostende start med endelig stiftelse den 11. december 2013.
Nakskov.nu er et kaosprojekt, som jeg kan lide det og som jeg lærte om hos Økologiske
Igangsættere i København i 1993. Ingen direkte overordnet styring - men netop derfor krav om god
kommunikation. Det har det så haltet lidt med, dels på grund af job og geografiske udfordringer,
dels fordi der måske nok burde have været afholdt et par møder mere i starten om, hvem der gør
hvad. De udfordringer taget i betragtning er det gået godt.
Nogle af de projekter, som blev igangsat på eller efter borgermødet i august 2013 skal nævnes her:
Byfesten var en succes, selvom pressen prøvede at skrive det modsatte. Der var mange positive
meldinger på dagen og kritik, som vi tager til efterretning til den 9. maj. Mere derom senere. Her
skal blot nævnes successen med salg af postkort, som vi vil forsøge at gentage, omend i lidt mindre
antal - så kan det også blive et samlerobjekt. Og et af motiverne skal jo så i øvrigt lige til uofficielt
VM for amatørfotografer i London, nemlig Threin Ottesens foto af badebroen, som jo også vandt
publikumsprisen ved byfesten.
Kalenderen er kommet ud for 2. gang - tydeligvis til stor glæde for mange og også lidt forbavselse
for nogen, der troede, at Nakskov.nu skulle være en døgnflue.
Der fremkom også andre ideer til udvikling på borgermødet, hvoraf er gennemført, andre er stadig
under udvikling.
Flemming satte gang i et foto-projekt, som nu er i fuld sving.
Der kommer måske nu lige pludselig gang i Dronningens Pakhus, idet det på NHE's netop afviklede
generalforsamling blev nævnt, at der skulle være afsat midler til det. Det kunne måske være værd
at tage en dialog om.
Der var nogle på borgermødet, som efterlyste aktiviteter til og for børn og unge. Legepladsgruppen
med Christina Skov søger stadig midler til den plads, kommunen har stillet til rådighed. Multiparken
blev etableret nærmest dagen efter borgermødet.
Der er "afventende" liv i de 200 LollandsCykler og LollandCard, idet Bjarne p.t. arbejder med et
projekt der skal tilbyde bagagetransport til cykelturister. Går det som planlagt, bliver de to
projekter smuglet med ind i den papkasse. Kommunen ved det bare ikke endnu...
Nogle af de øvrige projekter i vores regi lever et mere stille liv. Hotel Værftet må nok betragtes som
en lidt død sild.
Der er plads til flere medlemmer, og vi har ikke været særlig gode til at informere, hverken om hvad
vi laver eller hvad man får for sit medlemsskab - nemlig ret til at komme med projektideer og
knokle for at gennemføre dem. Spøg til side: Hvis vi kan skaffe medlemmer i større stil - som jeg har
slået op på FB et par gange - hvis bare alle deltagere meldte sig ind, havde foreningen en halv
million i selv-/medfinansiering, hvis nogle af projekterne skal komme bedre fra start med hjælp fra
fonde. Det skal andre end jeg kommunikere skarpere - også uden for FB's verden, for nogle af de
personer, som kunne være interessante som investorer er ikke nødvendigvis på FB.
--Undervejs i beretningen kom der kommentarer og forslag til nye tiltag. Blandt andet blev andet talt
om at få lavet en ressourcebank – hvor man kunne se de forskellige medlemmers styrker ligesom
det blev aftalt at Søren skal stå for en nyhedsmail, der rundsendes når der er behov for det, der
sker markante nye tiltag eller mindst hver 3. måned. Der blev diskuteret muligheder og
beretningen blev godkendt af forsamlingen.
4. Aflæggelse af regnskab for 2014

Årsregnskab for foreningen Nakskov.nu 13.12.2013-31.12.2014
Indtægter
Kalender 2014
Annoncesalg
Tryk kalender 2014
Distribution 2014
Postkort 2014
Salg af postkort
Tryk af postkort
Porto postkort

60.500,00
-44.805,00
-15.747,41

-52,41

4.092,00
-1.000,00
- 44,40

3.047,60

Sponsorater
Sponsorater 2014

5.500,00

Kontingenter
Kontingent 2014

4.600,00

Udgifter
Byfest-udgifter
Bannere
Forplejning
Diverse udlæg
Kontorhold m.m.
Webhotel
Bankgebyrer

-9.011,25
-443,88
-2635,00

-12.090,13

-223,80
- 6,00

-229,80

Årets resultat
Aktiver
Indestående i bank
Passiver
Kreditorer
Forudbetalte annoncer 2015
Forudbetalt kontingent 2015
Årets overskud

775,26
STATUS – 31.12.2014
6.875,26
1.000,00
5.000,00
100,00
775,26
6.875,26

Regnskabet er udarbejdet af næstformand og formand i fællesskab, idet kassereren ikke har
udarbejdet regnskabet. Der er ikke foretaget revision.
Regnskabet blev godkendt.
Carsten kunne oplyse at den aktuelle saldo i banken er 3.405,46 kr. samt at der er et aktuelt
tilgodehavende hos Rommels for annonce i kalenderen på 2.500 kr.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Henriette Bødewath
Flemming Willum Petersen
Carsten Andersen

Indvalgt blev Carsten Andersen, som fortsætter som næstformand. Nyvalgte: Tommy Christiansen
(Sydhavsdruen) – og bestyrelsens kontakt til Nakskov Handel & Erhverv; Katrine Kim Sangster er
valgt og kasserer. Har dog betinget sig frihed på grund af studier og det blev aftalt at man ville søge
at få en anden person til at tage kassererjobbet (Mie Bell Mogensen).
Mie har efterfølgende meldt sig ind i Nakskov.nu – og dermed indtræder Mie som kasserer såsnart
formalia er i orden.
Bjarne Jensen fortsætter som formand. Søren Rosenberg Jensen fortsætter i bestyrelsen og
arbejdere videre som kontakt til pressen og design af forskellig art, hjemmeside m.m.
Valg af suppleanter: Henrik Petersen fortsætter som suppleant, mens nyvalget faldt på Brian
Johansen.
6. Fastsættelse af kontingent/bidrag
Der udspandt sig en diskussion om helt at lade kontingent bortfalde, men beslutningen blev, at
kontingentet på 100 kr. pr. år, som også blev vedtaget på den stiftende generalforsamling
fortsætter.
Søren har lovet at arbejde med en smartere/lettere måde at udsende opkrævninger på samt evt.
mulighed for mobile pay eller lignende.
Tommy foreslog en telefon med det billigste abonnement, som kan benyttes til swipp og mobile
pay. Det blev også besluttet, at foreningen skal have oprettet et betalingskort, så markedsføring via
FaceBook kan køres via vores bankkonto.
7. Eventuelt
Under eventuelt blev diskuteret byfest, og Brian lovede at tage fat i en række klubber fra
sportsverdenen og Bjarne sender mail ud (igen) til foreninger for at de skal blive mere aktive i
forbindelse med byfesten.
Carsten fortalte om muligheden for at låne ”Den Danske Bank” indtil lokalet er lejet ud. Det var der
stor interesse for. Efterfølgende har Bjarne fået accept på dette.
Carsten fortalte om snakken med Ketil Stadir, som havde kontaktet os omkring bl.a. mulighederne
for at få krydstogtskibe til Nakskov, som det var lykkedes i Hundested, hvor han selv bor.
Ketil har lavet en række film om Hundested – finansieret af det lokale erhvervsliv og statens
filmstøtte - http://www.ketilstadir.com/Teisen.dk/Film.html .
Disse er gået viralt og har været vist i mindst 136 lande verden over. Der er en aftale om et
foredrag af Ketil, blot vi kan sikre at både det lokale erhvervsliv og de lokale politikere – så der kan
tales om en lignende markedsføring af Nakskov.
Der skal søges at lave mere for børnene – hoppeborg m.m. – hvis det kan lade sig gøre.
Ref. Skrevet 21.04.15

