
REFERAT GENERALFORSAMLING FOR NØRREBRO UNITED 
ONSDAG D. 19. AUGUST KL. 19.30 I KLUBHUSET PÅ HUSUMGADE 44, 2200 KØBENHAVN N 

FREMMØDE: 28 STEMMEBERETTIGE MEDLEMMER – FRA PKT. 5.B. VAR DER 29 

 

Formand Flemming Jensen bød velkommen, og forklarede kort for flytningen af generalforsamlingen. 

 

1. VALG AF DIRIGENT 

Peder Nedergaard, Formand for DGI Storkøbenhavn, blev valgt. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt varslet, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. 

To stemmetællere blev valgt på – Ulrik Povlsen og Aske Kvist. 

 

2. VALG AF REFERENT 

Kim Toft blev valgt. 

 

Bestyrelsen forespurgte på behandling af pkt. 3 og 4 i dagsordenen i omvendt rækkefølge, så regnskabet blev forelagt før formandens 

beretning, hvilket generalforsamlingen godkendte. 

 

3. FORMANDENS BERETNING  

Formanden gennemgik beretningen med fokus på; organisationsudvikling, medlemstal, baggårdsfodbold/brobold, Corona/Covid-19 

og byggeprojekter. Beretningen blev afrundet med et kig på fremtiden; flere frivillige, børn og unge, sammenhæng i organisationen, 

medlemsdialog og ny bestyrelse. 

 

Formanden afsluttede med en tak til afgående bestyrelsesmedlemmer og tak til alle frivillige i Nørrebro United. 

 

Niels Bugge fortalt kort fra Håndboldudvalget, som i dag er 6-8 personer. Fokus fremad er at finde nye frivillige, genstarte 

skolehåndbold – hvis muligt, samt skaffe haltid på Nørrebro, hvor der må spilles med harpiks. 

 

Anders Berntsen berettede fra Seniorudvalget, at de arbejder med at finde en formel for at administrere seniorafdelingens budget, 

beskrive udvalgets opgaver, samt fokus på mange sociale aktiviteter. 

 

Generalforsamlingen spurgte om udnyttelse af baneplads, hvilket formanden fortalt er et af flere temaer der tages op på 

dialogmøder med medlemmerne. Der blev spurgt om, hvordan Corona/Covid-19 har påvirket arbejdet i foreningen. Formanden 

forklarede at de ansatte var blevet sendt hjem på lønkompensationsordningen, så foreningen har penge til at forlænge 

ansættelserne. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. FORELÆGGELSE AF REGNSKAB 

Michael Harboe, revisor, gennemgik regnskabet. 

 

Der var spørgsmål til indtægtsposten Tilskud, fondsmidler og kontingent, hvilket der blev redegjort for. Der blev spurgt om hvordan 

foreningens drift ville se ud uden tilskud og fondsmidler, hvilket formanden svarede på, at det er noget bestyrelsen fremadrettet, bør 

kigge nærmere på. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 

Dirigenten redegjorde for, at nye vedtægter først træder i kraft, når generalforsamlingen lukkes, derfor følger generalforsamlingen 

vedtægterne gældende ved indkaldelse. 

 

A. FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER  

Forslagsstillere fremlagde, hvorefter dirigenten henviste til gældende vedtægter, at ændring af disse kræver 2/3 af fremmødte 

på generalforsamlingen stemmer for. 

 

Forslaget blev godkendt med 27 stemmer for, 1 undlod at stemme og ingen imod. 

 

B. FORSLAG OM OVERENSKOMST FOR DE ANSATTE - BILAG 2 OG BILAG 3 

Shar Nielsen fremlagde forslaget bag bilag 2. 

 

http://dev-1987-noerrebro-united.s1.umbraco.io/media/3004/formandens-beretning-2020.pdf
http://dev-1987-noerrebro-united.s1.umbraco.io/media/3003/noerrebro-united-aarsrapport-2019-u-underskrifter.pdf
http://www.nbunited.dk/media/2979/bilag-1-forslag-til-nye-vedtaegter.pdf
http://www.nbunited.dk/media/2980/bilag-2-forslag-om-overenskomst-for-ansatte-i-noerebro-united-v-shar.pdf
http://www.nbunited.dk/media/2981/bilag-3-forslag-om-overenskomst-for-ansatte.pdf


Der kom mange kommentarer fra generalforsamlingen. Alle udtrykte enighed om, at der ønskes et gode arbejdsforhold for 

foreningens ansatte. Jesper Langebæk fortalte, at bestyrelse har haft kontakt til HK, og en udfordring for en overenskomst kan 

være, at de ansatte har forskellige stillingsbeskrivelser og arbejdstidsaftaler. Der blev nævnt – og bekræftet at dirigenten, at der 

ikke er en kendt overenskomst på området. DBU, DGI og DIF har heller ikke en overenskomst på området, hvilket gør det svært 

at sammenligne og læne sig op af andre som pejlemærke. 

 

Bestyrelsen pålægges at arbejde videre med muligheden for en overenskomst for ansatte i Nørrebro United frem mod næste 

generalforsamling. 

 

Herpå trak forslagsstiller bag bilag 2 sit forslag, mens forslagsstiller bag bilag 3 fastholdte forslaget, som derefter gik til 

afstemning. 

 

Afstemning til bilag 3 ved simpelt flertal: Forslaget blev forkastet med 5 stemmer for af 29. 

 

C. FORSLAG OM RYGE OG ALKOHOLPOLITIK 

Forslagsstiller var ikke til stede. 

 

Generalforsamlingen kommenterede på, at det kunne blive svært at håndhæve i klubhuset med FGU, beboere og andre gæster i 

gården, samt konsekvensen ved overtrædelse ikke altid vil stå mål med handlingen. 

 

Bestyrelsen opfordres til at bruge forslaget til udarbejdelse af hhv. en ryge- og alkoholpolitik frem mod næste 

generalforsamling. 

 

Afstemning ved simpelt flertal: Forslaget blev forkastet med ingen stemmer for. 

 

D. EVT. ANDRE INDKOMNE FORSLAG 

Ingen yderligere forslag. 

 

6. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT 

Bestyrelsen indstillede til fastholdelse af kontingentsatserne, hvilket blev godkendt. 

 

7. FORELÆGGELSE AF BUDGET 2020 

Kassereren fremlagde budgettet, hvilket blev godkendt. 

 

8. VALG AF 9 BESTYRELSESMEDLEMMER 

Pkt. 8 til 11 i indkaldte dagsorden blev samlet under ét punkt jf. vedtægterne. 

 

Opstillede kandidater 

Flemming Jensen  

David Ottesen 

Jesper Langebæk  

Niels Bugge  

Alberte Aamand  

Anders Berntsen  

Karen Schjønning – Trak hendes kandidatur 

Søren-Emil Schütt  

Shar Nielsen 

Tobias Carlsen meddelte hans kandidatur på generalforsamlingen. 

 

Alle opstillede kandidater blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. 

 

9. VALG AF REVISOR 

Harboe Consult blev valgt. 

 

10. VALG AF REVISOR SUPPLEANT 

Punktet bortfaldt jf. gældende vedtægter. 

 

11. EVENTUELT 

Der blev uddelt ros til formanden for hans utrættelige frivillige arbejde, samt opfordret til at melde sig og finde personer til 

udvalgene, så vi er flere der løfter i foreningen. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 21.25. 

http://www.nbunited.dk/media/2982/bilag-4-forslag-om-ryge-og-alkoholpolitik.pdf
http://www.nbunited.dk/media/2983/bilag-5-budget-2020.pdf

