Svendborg Krocketklub
Referat fra generalforsamlingen
Torsdag den 13. februar 2020 kl. 13.00 i Multihuset
Til stede var 27 medlemmer incl. bestyrelsen
Formanden bød velkommen til den 12. generalforsamling.
1.

Valg af dirigent: Finn Andersen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og
erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden.

2.

Medlemsudvikling: I 2019 havde vi 35 aktive og 4 passive.
Årets gang; Vi har afholdt pokal-parturnering og her blev nr. 1. Vagn Lambertsen & Erik
Knudsen, nr. 2. Steen & Poul Warming, nr. 3. Inge Lise & Poul Erik Nielsen.
I Fynsmesterskab, for enkeltmands og par var der nogle stykker der deltog, men måtte
nøjes med en 2 plads.
I DM enkelt mand i Tune: Erling Knudsen deltog, men vandt ikke.
Ved puljestævne i Kværndrup den 1. september, deltog vi men ingen vandt.
Puljestævne i Hesselager den 15. september deltog vi, men dagen blev aflyst på grund
af vejret.
Ved Byfesten i Brændeskov den 6. juli deltog vi.
Vi deltog ikke på Rømø i år 2019.
Hjemmesiden: Vores hjemmeside bliver flittigt besøgt, den bliver stadig optimeret, og
hvis der er nogle som har ideer, må de gerne sige til.
Socialt samvær:
Traditionen tro har vi vores faste højdepunkter: Juleafslutning, finalefest, sommerfest og generalforsamling, hvor der er stor tilslutning. Vi har også en bowlingdag i
marts md. med spisning.
Mange af os har været ude og spille i andre klubber. Nogle af disse har fast tradition
hvert år, med arrangerede stævner, så som: Rolfsted den 30/4. Faaborg den 27/6,
og Brændeskov Byfest den 6/6.
Vi har afholdt Kr. Himmelfart stævne i Svendborg, Multihuset, der deltog 46 spillere fra
klubber på Fyn.
“Kom og vær med” stævne afholdt vi i Tåsingehallen den 24 juli, med 30 gr. varme
uden nogen kom noget til, og som forløb med stor tilfredshed, der deltog 67 spillere,
hvoraf der var 6 spiller fra Gilleleje.
Flemming Hastrup Jensen havde igen fremtryllet en god menu og rigeligt med vand
Med vores formålsparagraf, §2, har vi markeret mærkedage med en lille
opmærksomhed.

Det drejer sig om: Marianne Nielsen 70, Sven Erik Kristensen 70, og et sølvbryllup
d.25/6, Sonja & Erling Knudsen. Vi mistede også Gunnar Kjær i januar md.
Jeg takker for det år der gået og den tilslutning og opbakning, som hver især har
været med til at bibringe foreningen. Jeg vil også takke bestyrelsen og hjælper, for den
store indsats I har gjort, uden Jer kunne klubben ikke fungere, jeg håber I stadig vil
bakke op om vores arbejde. TAK.
Beretningen blev godkendt.
3.

Aflæggelse af årsregnskab: Bjarne gennemgik årsrapporten, som blev godkendt.
Der var indtægter på kr. 15.049,18 og udgifter på kr. 13.666,19, års resultat kr.
1.382,99, aktiver i alt. kr. 22.394,92.

4.

Fastsættelse af kontingent for 2021: uændret kr. 200,00 for aktive + medlemskab
af SVSI, passive kr. 150,00.

5.

Indkomne forslag: ingen.

6.

Valg af formand: Bjarne B. Jørgensen, genvalgt.
Ekstraordinært valg af kasserer: Annie L. Jørgensen, valgt.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lone N. Hansen, genvalgt. Erling Knudsen, genvalgt.

8.

Valg af revisor: Ole Hilsberg, genvalgt.

9.

Valg af revisorsuppleant: Holger Lund, valgt.

10. Eventuelt: Sven Erik have nye trøjer med til at prøve, pris ca. 210 kr.
Formanden takkede tidligere kasser, Steen Warming for hans indsats igennem 8 år,
med en gave.
Der blev enighed om at lave en dame og en herre enkel-turnering i klubben.
Tilmelding til bowling gik rundt.
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 14.10, Finn takkede for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen var der spisning med 3 stk. smørrebrød, 1 øl/vand.

Dirigent.: Finn Andersen

Referent.: Erling Knudsen

