Generalforsamling den 29. marts 2016
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
- Forsinket generalforsamling i 2015.
- Visionsbutikken i Søndergade 22
§ Hjalp med at få udlejet butikken
§ Turistbureau
§ Salg af postkort med motiver af Søren Rosenberg
§ Salg af smykker designet af Katrine Kim Sangster (accessoires by Sangster)
§ Afholdelse af to valgmøder, det ene med deltagelse af TV2 News
§ Salg af billetter til to Jan Gintberg show
- Afholdelse af en dag på Nytorv i København, med deltagelse af flere
ejendomsmæglere, Guldborgsund Kommune
- Ny Visionsbutik, som desværre sluttede brat
- En særlig medlemskab for firmaer
- Kalender for 2016, som blev uddelt af foreningen selv
- Jubilæumsposer
- Udfordring omkring nye medlemmer
3. Regnskabet blev godkendt
a. Regnskab
4. Forslag til ændringer af vedtægter
- Er der stadig mulighed for et menig medlem at komme med et projekt og søge
støtte til det, når tidligere §5 bliver slettet? Ja det vil stadig være muligt.
- Kan man automatisk overfører kontingent pr 1. januar? Ja det ville man kunne.
- Ændringerne blev vedtaget
- Ændringerne kommer på hjemmesiden i løbet af et par dage
5. På valg er
- Bjarne Jensen (formand) (på valg i 2018)
- Tommy Christensen – evt. som suppleant (på valg i 2017)
- Søren Rosenberg Jensen (på valg i 2018)
- Brian Johansen – Tommy Christensen plads (på valg i 2017)
- Nicolai Privrat (nyt medlem) (på valg i 2018)
- Sebastian Bengtson (nyt medlem) (på valg i 2018)
- Flemming Willum Petersen stiller op som suppleant (på valg i 2018)
- Valg af revisor (bilagskontrollant) –
- Alle blev valgt.
- Mie Bell Mogensen (kasserer) og Carsten Andersen (næstformand) er ikke på valg i
år (på valg i 2017)
6. Der blev fastsat et erhvervskontingent på 500kr
- Almindelig kontingent bibeholdes på 100 kr.
7. Eventuelt
- Mere brug af folks netværk, bl.a. omkring annoncer til kalenderen.
- Der vil blive brug for evt. assistance til en visionsbutik i Søndergaden til sommer.

-

Et arbejde med at oversætte fiskefestivalerne til tysk, da det har vist sig at være
efterspurgt.
Projekt om at bruge seniorjobbere skal køre rundt i Danmark med brochurer om
Lolland/Falster. Der mangler brochurer rundt om i Danmark.
Evt. brug af QR koder med en spændende tekst, så de unge blive nysgerrige.
Et A3 kort til turisterne, evt. finansieret af annoncer fra erhvervsdrivende på
bagsiden.
Et pakke med brochurer og kort til sommerhus/campingvogns kontorer.
Undring over at Nakskov.nu ikke var med til introduktion af puljeguiden. Den er
åben for alle foreninger i Lolland Kommunen
Cafe Bita har foreslået at de laver iranske retter til byfesten.
Forslag om et nyhedsbrev en gang om måneden om hvad der er gang i, i
foreningen. Evt. kan det ligges på hjemmesiden.
Gøre foreningens hjemmeside mere aktiv – bl.a. med links til Facebook.
Få opdateret mailadresse på foreningens medlemmer.
Der mangler input og bemanding til børneaktiviteter til byfesten.
Der skal arbejdes på at få flere foreninger til at vise hvad de laver til byfesten.
Få Carsten Jensen (helhedsplanlægger) til at sende materiale til børnefamilierne i
de nye bebyggelser
Der arbejdes på at få integrationsrådet til at deltage i byfesten.

Årsregnskab
for foreningen Nakskov.nu
note
Indtægter
Kalender
Annoncesalg
Tryk kalender
Distribution
Gintberg
Billetsalg
Betaling af Gintberg
Leje af sal
Køb af varer til bar
Salg i baren
Mad til optrædende
Ungefest 4. december
Salg i baren
Køb af alkohol
Diskotek
Diverse udgifter
Postkort
Salg af postkort
Tryk af postkort
Porto postkort
Sponsorater
Sponsorater
Kontingenter
Kontingent
Salg - kaffe, flaskepant m.m.
Udgifter
Byfest-udgifter
Bannere
Ib Mogensen, hjælp til kamera
Forplejning
Repræsentation
Diverse udlæg
Kontorhold m.m.
webhotel
fuldmagts-udfærdigelse
Øreafrundinger
renteindtægter
bankgebyrer
Årets resultat

2015
65500,00
-52200,00
-13559,80
167560,00
-132060,00
-1280,00
-7935,84
4935,60
-3069,88
6456,80
-9046,87
-1440,00
-2212,09

2014

-259,80

Moms 2015

60500,00
-44805,00
-15747,41

-52,41

28149,88

41890,00
-33015,00
-320,00
-1983,96
1233,90
-767,47

-6242,16

1614,20
-2261,72
-360,00
-553,02

1086,00
0,00
-710,00

4092,00
-1000,00
-44,40

376,00

1000,00

1000,00

5500,00

6600,00
381,50

6600,00
381,50

4600,00

3047,60

-9011,25
-500,00

-500,00

-2088,75
-218,00

-2306,75

-300,00
2,98
117,30
-22,00

Aktiver
Indestående i bank -foreningen
Indestående i bank - momskonto

Passiver
Saldo pr. 1. januar
Kreditorer
Forudbetalte annoncer 2015
Forudbetalt kontingent
Skyldig moms
Årets overskud

-443,88
-2635,00
-223,80

-201,72
26996,95
STATUS 31.12

-6,00

-229,80
775,26

2015

2014

5757,21
27489,00

6875,26
0,00

33246,21

6875,26

775,26

0,00

0,00

1000,00
5000,00
100,00

0,00
0,00
5474,00
26996,95
33246,21

Formue 31.12

DIFFERENCE

-12090,13

0,00

775,26
6875,26

5476,93

