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Svendborg Krocketklub 

Referat fra generalforsamlingen 
 

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 12.00 i Multihuset 
 
Til stede var 25 medlemmer inkl. bestyrelsen 
   
Formanden bød velkommen til den 14. generalforsamling. 
 
1. Valg af dirigent: Kai Ove Larsen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og erklærede 

generalforsamlingen for lovligt indkaldt og gav ordet til formanden. 
 

2. Formandens beretning: 
 

   Medlems udvikling i 2021.: Vi var 33 aktive medlemmer og 4 passive, vi kan se på vores  

   aldersgennemsnit, som er 78 år, at vi skal gøre noget, for at ”kapre” nye medlemmer. Nye ideer for at  

   få flere medlemmer modtages gerne. 

   Årets gang i klubben.: Det startede jo lidt kaotisk, med restriktioner udsatte møder og sen start på  

   spillet, udsat generalforsamling, som blev holdt sammen med sommerfesten og også en ny formand. 

   Trods restriktioner og Corona, startede vi på klubturnering og Fynsturneringen kom også i gang. 

   Resultatet af klubturneringen (hvor vi var 15 hold tilmeldt) blev således.: 

   Poul Warming & Steen Warming blev nr. 1, Inge Sørensen & Kjeld Burgby nr. 2, Vagn Lambertsen &  

   Erik Knudsen nr. 3, Vagn Sørensen & Mette Breinholt nr. 4. Turneringen startede i maj og sluttede i  

   august. 

   Den 13 maj afholdt vi vores Kr. Himmelfartsstævne med 26 deltagere, restriktionerne var stadig   

   gældende, vi måtte kun være 50 personer indendørs. 

 Den 17. juni afholdt vi sommerfest og den udsatte generalforsamling med 26 deltagere og det gik   

 som tidligere berettet i referatet fra generalforsamlingen. Solveig kom i bestyrelsen og Erling blev  

 valgt som formand. 

Vi har også forår og sommeren igennem været med til Krocket Fyns turnering. 

Svendborg havde 8 deltager med til par turnering og 4 med til enkeltmands. 

Enkeltmands resultat.: 

Steen W vandt i A1, Erling blev nr3 i A1 og Bjarne J vandt A2 og Vagn Sørensen blev nr. 2 i B2 

Par resultat.: 

Steen & Poul vandt i A1, Annie & Bjarne vandt i B1, Sonja & Erling vandt i B2 og Gerda & Jens blev nr. 

2 i C1. 

Den 21. juni afholdt Hesselager stævne, herfra var vi 20 tilmeldte, og det var et rigtig godt 

arrangement i flot vejr. 
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Den 28/7 afholdt vi ”kom og vær med” stævne på Tåsinge 44 tilmeldte deltog, og vi havde en dejlig 

dag, flot vejr og glade deltagere fra diverse klubber. 

Den 19. august afholdt SVSI deres generalforsamling på Hotel Christiansminde og Erling blev genvalgt 

som revisor og Svend Erik blev senere udnævnt til holdleder for krocket i vores klub. Der var også 

forslag i SVSI om kontingentforhøjelse til 200kr. som blev vedtaget. 

Den 11/9 deltog Sonja & Erling i DM i Slagelse hvor de blev nr. 3 i deres pulje, der var ikke andre 

herfra som deltog i stævnet, men et godt stævne og dejligt vejr. 

Koldkrigsmuseet på Langeland havde besøg af 23 personer fra klubben, det stormede vildt den dag, 

et flot museum mange gode oplysninger i de forskellige attraktioner. 

Senere skulle vi til det store fiskebord på Bagenkop kro. Vi havde lidt tid inden vi skulle spise, så vi gik 

lidt rundt i byen, men en ”stormbyge” gjorde, at en del af os blev lidt kolde og våde. Dejlig mad og 

godt selskab, gjorde at det blev en skøn oplevelse. 

Den 12 oktober var vi til netværksmøde i Hesselager, hvor Christian Jacobsen og Kim Jensen fra DGI 

Sydvest deltog. 

Her blev Bjarne Jørgensen valgt til udvalgsformand og Kirsten og Erling som hjælpere. (referatet 

ligger på Krocket Fyns hjemmeside). 

Christian Jacobsen og Kim Jensen forklarede hvad de lavede, og gennemgik nogle mulige regler 

vedrørende seedning af spillere og navneændring af vores rækkebenævnelse. 

Vi afholdt vores julefrokost den 9/12 ca. 22 deltagere, en god fest med dejlig hjemmelavet mad. 

Herefter var der bankospil med Polle som opråber, en god festafslutning. 

Vi har også i årets løb brugt vores formålsparregraf §2 markeret mærkedage. Jens Marius Pedersen 

blev 85 år d. 11/4, Finn Andersen 85 år d. 4/7, Kai Ove 85 d. 3/10 og d. 16/12 fyldte Poul Erik Nielsen 

85år. 

Endnu engang tillykke til disse fødselarer. 

Vi har også fået lavet flere otte nye baner, samt købt kugler til dem, det kan også ses på regnskabet, 

så vi er godt rustet til fremtiden. 

Jeg vil takke for det år som er gået, samt den opbakning som alle har bidraget med, for at få 

maskineriet til at køre, jeg vil i særdeleshed takke Bjarne samt bestyrelsen for deres store arbejde i 

årets løb. 

  Beretningen blev godkendt. 

 
3. Aflæggelse af årsregnskab: Annie gennemgik årsrapporten, som blev godkendt. Der var indtægter  

på kr. 8.511,29 og udgifter på kr. 8.747,97, års resultat kr. -236,68, aktiver i alt kr. 26.978,37 
   Regnskab blev godkendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent for 2023: Uændret kr. 200,00 for aktive + medlemskab af SVSI, passive  
kr. 150,00. Godkendt. 
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5. Forslag. lndkommende.
Gerda foreslog en fælles arbejdsdag/oprydning til Boldklubben Stjernen. Da vores skure og området er

temmelig misholdte. (Der blev vedtaget at tage en dialog med "Stjernen")

6. Valg af formand.: Erling Knudsen, blev genvalgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.: Lone Hansen, blev genvalgt

8. Valg af revisor.: Ole Hilsberg, blev genvalgt.

9. Valg af revisorsuppleant.: Holger Lund, blev genvalgt.

Eventuelt:
Jens Knudsen kom med en opfordring til at hjælpe med forestillingen Fjeren & Rosen, som skal

opføres til landsstævnet, da der stadig mangler hjælpere.

Formanden spurgte om vi skulle spille enkeltmand eller parturnering til vores klubturnering. Der

var flest stemmer for parturnering, dog med nogle flere sammensatte, så der blev flere kampe.

Vedrørende vores årlige ud af huse-arrangement, som tidligere var bowling, kom der
tilkendegivelser om at lave noget andet, i stil med turen til Langeland sidste år.

Bjarne gav en kort beskrivelse over udvalgs-problemer i Krocket Sydvest. Han opfordrer også til at

så mange som muligt tilmeldte sig til at deltage i DM, så Krocket Fyn kunne få nogle penge i kassen,

da der ikke i øjeblikket er mulighed for at få indtægter fra kurser, da de er nedlagt.

Erling oplyste om, at DGI Årsmøde 2O22, bliver afholdt i Svendborg ldrætscenter.
--ooo---------

Generalforsamlingen sluttede kl. 13.15 hvor Kai Ove takkede for god ro orden

Efter generalforsamlingen var der spisning med 3 stk. smørrebrød ogl øl eller vand

Dirigent.: Kai Ove Larsen ing Knudsen

Referent.: Bjarne J

,{ Dato.: /{72-2oÅZ
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