DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
Lars Skov vælges som dirigent.
2. Valg af stemmetællere, mindst 2
Helle Frank Skall og Michael Bjerregaard Skall
3. Formandens beretning (vedhæftet som bilag)
Formandens beretning er godkendt enstemmigt.
4. Regnskabet fremlægges til godkendelse (se regnskab)
Kommentarer til intern revisors kommentarer til regnskabet:
Bestyrelsen fremlægger revisor kommentarer for generalforsamlingen.
Christian Raavig spørger generalforsamlingen om de ønsker at behandle disse
uden bestyrelsens tilstedeværelse, da Christian Raavig ikke mener at kommentarerne kan
behandles objektivt med bestyrelsen repræsenteret. Og det skal være generalforsamlingens
samlede beslutning der danner grundlag for evt. håndtering af kritikken.
(se regnskab og tilhørende bilag)
Regnskabet 2020 er baseret på regnskabet 1.5.2020-31.12.2020 som IKKE blev revideret,
da pågældende generalforsamling IKKE opfyldte betingelserne i foreningens vedtægter for
afholdelse. Vi revisorer gjorde før pågældende generalforsamling opmærksom på disse
forhold. Men bestyrelsen valgte at gennemføre generalforsamlingen alligevel under
protester.
- Bestyrelsen kan ikke alene vælge at afholde generalforsamlingen. De fremmødte
medlemmer godkendte generalforsamlingen på dagen, der var enkelte medlemmer der
meldte protest, dette blev underkendt.
Der er foretaget donationer for 7.500, - kr. Den ene donation på 5.000, - kr. er til et
bestyrelsesmedlem, uden krav om dokumentation for udgifter.
- Kommentar: Donationen på 5000 ,-kr er doneret til Lille Østergaard Økologi, Bjørn
Kjeldgaard. Det er derfor ikke korrekt, at pengene skulle være doneret til et
bestyrelsesmedlem.
Godkendelserne af regnskaberne fra EY og Søren W lægges op særskilt fra intern revisors
kommentarer til regnskabet.
Generalforsamlingen godkender regnskabet
5. Indkomne forslag

a) Ingen forslag indkommet

6. Valg:

a) Formand
Søren Nøhr Tang
Enstemmigt vedtaget at Søren Nøhr Tang overtager formandsposten.

b) Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Søren Nøhr Tang (frafalder hvis han vælges som formand)
Christian Raavig
Valdemar Egelund Jørgensen
Lisa Steen
Heidi Melgaard Jensen (nyopstilling)
(bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg: Claus Wandborg,
Asbjørn Ejlersen og Peter Jensen)
-

Asbjørn Ejlersen ønsker ikke at opstille. Heidi Meldgaard Jensen kommer ind i
bestyrelsen.

c) Suppleanter
Suppleanter:
Jan Dahl og Jan Grathwohl stiller op til posterne som suppleanter.

d) Revisorer
Helle Lorenzen E&Y, Kasper Thomsen (intern) er valgt som foreningens revisorer.
7. Eventuelt

Formandsberetning
Kære fremmødte medlemmer, kære medlemmer der læser referatet fra denne
generalforsamling derhjemme. Velkommen til en generalforsamling, der ikke kun er en
afslutning for min tid som formand, men også den rigtige begyndelse for NHF som en digital
forening.
2021 blev året hvor corona lakkede mod enden, i hvert fald i forhold til restriktionerne. Året
hvor vi i glimt kunne mærke samværet og fællesskaberne komme sultne, ja hungrende
tilbage. For mange foreninger, inklusiv vores egen, har corona haft en stor betydning, oftest
har denne betydning været negativt orienteret. Mange foreninger har haft svært ved at holde
fast på deres medlemmer. Folk er blevet vant til at de fleste aktiviteter kan afholdes
hjemmefra og hullerne i kalenderen er blevet fyldt med andre ting. Inden corona gjorde sit
indtog advokerede jeg, og den daværende bestyrelse, for en mere digital forening. En
forening hvor medlemshåndteringen blev gjort nemmere, en forening hvor medlemmerne
kunne drage fordel af deres medlemskab “hjemmefra” eller på farten. En forening, hvor det
både var muligt at opsøge og opnå viden og fordele i kraft af sit medlemskab, fysisk såvel
som digitalt.
Det er aldrig nemt at implementere store ændringer, specielt ikke ændringer som vi ikke har
prøvet før eller kunne søge den store indsigt i hos andre. Visionære tanker fra medlemmer
og bestyrelsesmedlemmer, har betydet at store mængder arbejde er blevet lagt i at danne
de nye rammer. Opskaleret kan vi jo se at vi ikke er de eneste med udfordringer når nye
systemer skal skabes og udrulles. Se på “MitID”, Sundhedsplatformen og andre systemer
hvor der betales svimlende beløbe for at disse virker efter hensigten. Men alligevel rammes
af problemer og forsinkelser. Kog dette ned til en frivillig forening, drevet af frivillige
mennesker. Mennesker der gør sit ypperligste for at harmonere en hverdag og et
foreningsliv. Ting går ikke altid som vi forventer det, heller ikke i forhold til den tid vi mente
tingene ville tage at udrulle. Men det meste er på plads, det sidste er på vej.
Jeg har haft den store glæde at arbejde sammen med en bestyrelse som virkelig har ydet en
aktiv indsats. Der har ikke været kommunikeret, planlagt, arbejdet så meget som det
forgangne år. Mange tak for jeres enorme bidrag!
Vi har assisteret DR under “Ramasjang redder frøerne”, vi har afholdt Løgfrø tur, vi har holdt
jule og bytte-plante-hygge dag. Vi har haft medlemsmøder og vi har forberedt en vifte af
aktiviteter til 2022. Blandt andet vores sommer symposium / sommerfest, og flere skal nok
følge.
Det er ingen hemmelighed, at det har vist sig overordentligt svært at få folk til at melde sig
ind på den nye hjemmeside. De gamle medlemslister er stærkt mangelfulde med hensyn til
opdateret adresser, telefonnumre eller e-mails. Jeg har derfor en stille bøn til jer alle.
Hvis I kender to personer som har været medlem, som stadig ønsker at være medlem, eller
måske aldrig har været det, men kunne tænke sig det - to personer, hver især - så prik dem
på skulderen og inviter dem med indenfor. For foreningens fremtid afhænger af

medlemmerne. Når vi samtidig skruer op for diverse tiltag, så betyder det typisk også øget
udgifter. Øget udgifter skulle gerne finansieres af øget antal medlemmer. Således at
foreningens midler kan bruges på medlemmerne og ikke blot på drift og omstruktureringer.

Ikke alle har synes, jeg var egnet til posten, ikke alle synes, jeg er det. Jeg valgte at opstille
fordi jeg mente at foreningen havde brug for noget nyt, havde brug for at komme ind i den
digitale tidsalder.
Jeg har ikke været perfekt, jeg er ikke perfekt. Der er flere ting jeg i bakspejlet ville have
håndteret anderledes. Men jeg fortryder på intet tidspunkt at jeg valgte at stille mig forrest og
gøre noget aktivt for den forening jeg holder allermest af.
Nu er tiden inde til at en ny tager over, tiden er inde til at jeg træder tilbage fra
formandsposten.
Om generalforsamlingen vil det senere, bliver jeg forhåbentligt valgt til bestyrelsen, således
at min overdragelse af posten kan ske ordentligt og hurtigst muligt. Så foreningen kan
fortsætte sit virke.
Tak for denne gang, må I alle få jer en dejlig generalforsamling.
De bedste hilsner
Christian Raavig
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