
Referat fra generalforsamlingen

Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 13.00

Tilstede var 21 medlemmer incl. bestyrelsen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Lena Lund blev foreslået og valgt, hun takkede for valget og erklærede
generalforsamlingen   for lovligt indkaldt og gav ordet til den konstituerede formand.

2. Formandens beretning:
Det er Krocketklubbens 15. generalforsamling og et 2022, år hvor coronaen ikke har drillet os så meget,
dog blev vores Aktivitetsmøde med Krocket Fyn aflyst, men det blev klaret ved hjælp af
korrespondance og referatet ligger på vors hjemmeside. Vi fik også afviklet vores generalforsamling
med 25 deltager og bagefter var der spisning med smørrebrød.
Vi har afholdt en klub-turnering for Par gennem sommeren med 12 spillere, og her blev vinderne

Nr. 1. Solveig Hansen & Lars Andersen
Nr. 2. Jens Knudsen & Bjarne Jørgensen
Nr. 3. Mette Breinholt & Vagn Sørensen

De fik overrakt deres diplomer ved vores afslutning og sommerfest d. 18. august, som var udsat fra d.
16. juni.
Vi har også deltaget i Fynsmesterskaberne med 4 til enkeltmands og 2 par. I enkeltmands blev i C1,
Linda (2), A2, Erling (1), A2, Bjarne (2). I par blev i, B2, Erling & Sonja (2), A2, Bjarne & Vagn S (1). Ved
afslutningen til Fynsturneringen blev der afholdt et Mix-stævne, her havde vi ingen vindere.
I DM enkeltmand i Gilleleje  deltog vi i, A2, Bjarne (2), Erling (4), B2, Vagn S (2). Vi deltog ikke i par
i Møldrup.
Vi har afholdt et Kr.Himmelfartsstævne med 43 deltager, dette er flot, dog måtte en af spillerene på
sygehuset efter et fald.
Torsdag d. 2. juni havde vi en dejlig tur til Skarø, hvor vi blev indviet i det kulinariske/økologiske
køkken, der deltog 22.
Vi har også deltaget i Hesselager hvor de afholdt stævne med 40 deltager.
Fra torsdag d. 30. juni- søndag d. 3. juli var der Landsstævne i Svendborg. Her stillede DGI op med
krocketspil i Ollerup hvor de lånte 9 spil hos os. I den forbindelse kom der torsdagen før, 6 spiller, og
spillede med os..
Vi afholdte ”Kom og vær med” stævne på Tåsinge tordag d. 28. juli, her deltog 44 spillere. Linda havde
fremstillet to elefanter som blev udtrukket til middag. Flemming havde som sædvanligt fremtryllet en
lækker buffet.
Tirsdag d. 16. august deltog vi i et ”Kom og vær med” – stævne i Gislev, med 9 baner, hvor vi blev
beværtet med kaffe og kage, vi havde egen madpakke med.
Krocket Fyn afholdt Netværksmøde i Hesselager tirsdag d. 11. oktober, hvor vi deltog 6 fra klubben.
Traditionen tro havde vi Juleafslutning, hvor der blev købt juleplatter i stedet for at vi hver især skulle
tage noget med, og drikkevarerne var gratis. Alle havde en gave med til ca. kr. 50.00, som der blev
spillet banko om. Der var også mandelgaver, dog ikke så mange som der plejer. Ved denne lejlighed
bekendtgjorde formanden at han stoppede??.



Vi har ellers ikke været ude og spille i andre klubber.

Vi har også markeret mærkedage med en lille opmærksomhed. Det drejer sig om, PoulWarming,70,

Lars Andersen,7\, Holger Lund, 80, Linda Petersen, 80 og Ruth Hansen, 80.

I2022var vi 32 aktive og 4 passive medlemmer.
på vegne af tidligere formand vil jeg takke bestyrelsen og hjælpere, samt for den opbakning der er vist,

TAK. Berehrlngen godkendt.

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

på kr. 4.760,88 og udgifter på k. 7.577,70, års resultat kr. - 3.216,82, aktiver i alt kr. 23.611.,55, regnskabet

blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for 2024: uændret kr 200,00 for aktive + medlemskab i SVSI, kr. l'50,00 for

passive. Blev godkendt.

5. Indkomne forslag: Ds;-yaringen

6. Valg af kasserer, Annie Jørgensen, blev genvalgt

7. Ekstraordinær valg af formand, Bjarne Jørgensen, blev valgt, han takkede for valget.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Sven Erik Kristiansen, blev genvalgt

Linda Petersen, blev genvalgt

Vagn Sørensen, blev genvalgt

9. Valg af revisor Ole Hilsberg (er påvalg2024)

10. Valg af revisorsuppleant Holger Lund, blev genvalgt

11. Eventuelt, " Gode ideer til tur"

Bustur påt Ærø kr. 300,00, eventuelt spise på øIbryggeriet, arbejdes videre med, bestyrelsen tager stilling

til merbetaling m.m.

Generalforsamlingen sluttede med at dirigenten takkede for god ro og orden

Derefter var der spisning med 3 stk. smørrebrød og 1 ø1 eller vand.

Dirigent Lena Lund Formand: Bjarne Jørgensen
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