
Generalforsamling i HAN 
 

25. oktober 2022 
 

1. Velkomst 
 
Formanden Bent Nielsen bød velkommen til de fremmødte (45) 
 

2.  Valg af dirigent og referent 
 
Michael blev valgt til dirigent og Lone blev valgt til referent. 
 

3. Formandens beretning 
 
Brugere af skolen er: Krolf – Kreativ klub - Læsekreds- Als Liners - Berner Sennen  - Als Nim-
bus – Als Vikingelaug - Notmark Vandværk  - Notmark Lokalforening  -  Flyverhjemmevær-
net - Hundslev Vandværk - Byggegruppen -  Lokalhistoriskgruppe - NSU - DUI -  HAN besty-
relses møder – HAN aktivitetsudvalg – Menighedsrådet - Fællesspisning 
 
NSU har snart spillet deres sidste kamp i Notmark og flytter til Fynshav. 
DUI (de unges idræt) har ønsket nye lokaler, da de døjer med at klare trapperne. De ønsker 
et lokale for dem selv, som skal kunne aflåses. 
 
Der er kun 2 medlemmer tilbage i fugleforeningen, de vil gerne have at fuglebillederne bli-
ver stående. 
 
Når NSU flytter bliver der ledige rum i kælderen, Berner Sennen ønsker sig et af lokalerne. 
 
Brandslukningsudstyret er blevet gået efter og alt er udskiftet. 
 
Der har været afholdt fællesmøde for landsbylaugene på Notmark Skole. Torben Nielsen er 
boss og var imponeret over, hvad der foregår i HAN. 
 
Ting tager tid, der er lang ventetid inden ting bliver gjort. Dejligt at se, at i lokalhistoriske 
udvalg sker der noget. Der er kommet mange skilte op ved flere huse. 
 
Der kommer forhåbentlig også snart svar fra Velux fonden. 
 
Tak til alle der gør noget. 
Tak til bestyrelsen. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
 



4. Fremlæggelse af regnskab 
 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.  Regnskabet blev godkendt. Diskussion om-
kring tilskuddene. Har NSU og DUI indflydelse på dem? 
 

5. Fremtidigt arbejde 
 
En naturlegeplads vil snart blive etableret. 
 
Lokalhistoriske udvalg 
Det er et meget spændende arbejde, jo mere vi graver jo mere dukker der op. Skiltene ved 
de historiske huse er en prototype. De udskiftes senere til mere holdbare skilte. Der er be-
hov for et samlet indkøb, fordi det så bliver billigere. 
 
De er i gang med at lave en stor planche over vandrestier i vores område. Der kommer også 
en lille folder. 
 
Der er fundet mange billeder, der viser hvilke aktiviteter der tidligere har været i HAN om-
rådet. De er lagt ud på Facebook, måske kan de give inspiration til nye/gamle aktiviteter.  
Ligger nogle inde med gamle billeder, modtages/lånes de gerne. 
 
Ulli laver oversættelser til tysk. 
 
Byggeudvalget afventer svar fra Velux. Pengene skal bruges til en ny terrasse og en grill-
hytte. Den store terrasse og hytten skal supplere lokalerne på skolen. 
 
Der er gang i flere aktiviteter. En gruppe er i gang med at lave et halvårsprogram, som inde-
holder de aktiviteter, som vi allerede har plus nogle nye. 
 

6.  Valg 
På valg er Bent Nielsen og Henrik Skovgaard Hansen.  Desuden træder Lone Jensen ud af 
bestyrelsen. Bent og Henrik genvalgt og nyt bestyrelsesmedlem blev: 
 
Tove Reichmann  
Suppleant blev Poul Harald Holm 
 
Carsten Schmidt genvalgt som revisor. 
 

7.  Indkomne forslag 
- 

8. Evt. 
 
Der var et ønske om, at flere deltog i rengøring af lokalerne på skolen. Ikke noget problem – 
flere meldte sig og bestyrelsen har nu en liste over de frivillige rengøringsfolk. Der udfor-
mes en turnusordning og de frivillige får besked. 


