
 

 

Referat af generalforsamling 12/4 kl. 15 

 

Antal fremmødte 32. 

 

Formanden bød velkommen og foreslog, at Erling skulle vælges 
til dirigent 

 

1) Erling blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at 
generalforsamling var lovligt indkaldt og gennemgik derefter 

dagsordenen, hvor han gjorde opmærksom på, at der var 4 

punkter under indkomne forslag. Erling gav ordet til formanden. 
 

2) Formandens beretning: 

 
Formanden startede sin beretning med en status over 

medlemstallet. Vi er nu 34 aktive og 6 passive medlemmer. Vi er 

repræsenteret i A2, B2, C1 og C2 rækkerne i par-turneringen i 
landsdelsmesterskabet og vi har p.t. 14 instruktører på 

forskellige niveauer. 

 
Derefter gennemgik formanden årets gang i hovedtræk. Først 

nævnte formanden, at vi har fået en venskabsklub i Oksbøl. 

Dernæst gjorde formanden status over vores egne turneringer og 
landsdelsmesterskabet. I årets løb har vi anskaffet nye baner og  

vi har fået klublokale, der er blevet indrettet således, at vores 

problem med opbevaring af udstyr er blevet løst. Dette har  
unødvendiggjort indkøb af en container, så vi har nu en 

tilfredsstillende driftskapital. Der er dog stadig uløste problemer 
omkring vintertræning. 

 

Formanden beklagede, at vores planlagte udenlandstur desværre 
ikke kunne gennemføres p.g.a. for få deltagere, men regnede 

med at vi fremover kunne tage udenlands hvert andet år. Vi skal 

jo  også besøge Oksbøl. Ellers har vi besøgt/haft besøg af 
mange klubber og vores hjemmeside er blevet besøgt 7200 

gange sidste år.  

 



 

 

Formanden mindede om, at det fremover vil være det enkelte 

medlems ansvar at tilmelde sig på listerne, der hænger på 
opslagtavlen  i klublokalet. 

 

Med hensyn til medlemstallet nævnte formanden, at vi som mål 
maksimalt kan have 50 medlemmer, og at vi skal hverve ca 5 

nye medlemmer hvert år. Formanden bad alle om at møde op  

d. 10/5 til Åbent Hus 
 

Formanden betonede det gode, sociale samvær i klubben, hvor 

vi efterhånden har fundet frem til nogle faste lejligheder, hvor vi 
mødes i festligt lag. 

 

Formanden takkede Kurt 2  og Erling for deres indsats m.h.t. 
baner og fotografering. 

 

Baneopstilling er dog stadig et problem. Alle skal deltage på lige 
fod. 

 

Formanden afsluttede med at konstatere, at det alt i alt havde 
været et godt år for klubben og takkede bestyrelsen og 

medlemmerne for godt samarbejde og god stemning. 

 
Erling spurgte, om der var kommentarer til formandens 

beretning. 

 
Karl forslog annoncering i Ældresagen. God ide! 

Gunnar spurgte, om vi overhovedet kunne være 50. Vi har 12 
baner d.v.s. 48 kan spille. 

Steen spurgte angående opstilling af baner. Formanden svarede, 

at folk, der møder op 9.30 stiller baner op til det antal, der er 
mødt op på det tidspunkt. Folk, der møder senere, må  selv 

stille baner op. Kurt 1 støttede formanden i dette synspunkt. 

Erling takkede bestyrelsen og spurgte forsamlingen, om 
beretningen kunne vedtages. 

 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 



 

 

3) Kassererens aflæggelse af regnskab. 

 
Af det reviderede regnskab fremgik det, at klubben i 2010 havde 

haft indtægter på 12.638 kr. Udgifterne beløb sig til 8.172 kr. 

Årets resultat var altså på 4.466 kr. 
Ved udgangen af 2010 var klubbens aktiver på i alt 11.164 kr. 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 

 

4) Fastsættelse af kontingent. 
 

 

Bestyrelsen foreslog et uforandret kontingent på 200 kr for 
aktive medlemmer og 100 kr for passive medlemmer for 2011 

med forbehold for, hvad kommunen melder ud senere m.h.t. 

betaling for ældreidræt. Dette blev vedtaget med en klausul om, 
at en forhøjelse af kontingentet maksimalt måtte beløbe sig til 

100 kr. 

Jørgen orienterede om fremtidens senioridræt. Det ville nok 
blive en mindre forening til at drive senioridræt i fremtiden, men 

der var endnu lang vej, før forslagene kom igennem  hele 

beslutningsprocessen. 
Kurt 2 spurgte til refusion til kommunen. 

Bjarne orienterede om, at vi betaler 100 kr til kommunen pr 

medlem. Til gengæld har kommunen financieret vores opstart, 
baner, bestyrelseskurser o.s.v. Vore medlemmer kan deltage i 

alle aktiviteter under ældreidrætten. 
Gunnar bemærkede, at regnskabet for senioridrætten ikke havde 

været til at gennemskue på senioridrættens årsmøde. 

 
 

5)  Indkomne forslag: 

a) Klubmesterskab gennemføres fremover i 2 rækker i en A og  
B række. 

I  A  rækken spiller tidligere medaljevindere og spillere i C1 og 

opefter. C2 spillere spiller i B rækken. Vindere af  B rækken 



 

 

rykker op, mens tabere af A rækken kan vælge at rykke ned. 

(Se detaljer i bilaget) 
Der kom mange indlæg både for og imod. Erling understregede, 

at det var en prøve, og at det var vigtigt at træne som par. 

Mogens sagde, at han syntes, at det var godt, at vi både kunne 
spille som par og på tværs af parrene. Steen ønskede at bevare 

klubturneringen. Karl understregede, at det var vigtigt at huske 

på det sociale aspekt. Sonja spurgte om, hvem der så skulle tage 
sig af de nye. Jørgen mente, at vi havde instruktører nok til også 

at kunne hjælpe nye. 

Forslaget om en A og en B række blev vedtaget. 
 

b) Holger foreslog, at klubbens formand og kasserer ydes for 

året 2011 1000 kr hver til dækning af afholdte 
driftsomkostninger. 

Holger uddybede forslaget med, at formand og kasserer hidtil 

har afholdt disse omkostninger af egen lomme. 
Der blev spurgt, om det var dækkende.  

Forslaget blev vedtaget og skal bogføres som kontorhold. 

 
 

c) Vinterkrocket 

 
Jørgen opridsede mulighederne. Vi kunne spille på grusbanen, 

men det ville ødelægge kuglerne. Vi kunne arrangere en 

månedlig bowlingaften, hvilket Knud støttede. Jørgen efterlyste 
andre ideer og sagde, at formålet var at kunne spille så længe 

som muligt. 
Mogens og Søren gik ind for at spille på grusbanen og købe 

nogle “for sjov”-kugler. 

Lena foreslog, at vi spillede i Ottes hul, når kommunen lukkede 
for banerne. 

Der kom ikke yderligere forslag. 

 
d) Tur til Oksbøl. 

Gerda har undersøgt overnatningsmuligheder og har fundet frem 

til et Danhostal i Oksbøl, der koster 395 kr for et 



 

 

dobbeltværelse. 

Spørgsmålet vil blive taget op efter Påske, hvor der også vil 
blive taget stilling til, om vi skal lave en fælles tur. 

 

6) Valg af Kasserer. 
Bjarne blev genvalgt 

 

7) Valg af to bestyrelsesmedlemmer: 
Holger og Heidi blev genvalgt. 

 

8) Valg af revisor: 
Karl blev genvalgt. 

 

9) Valg af revisorsuppleant: 
Kurt 1 blev genvalgt. 

 

10) Eventuelt: 
Søren spurgte, om bestyrelsen har kig på andre baner og 

klublokaler. Det har vi ikke for tiden. 

Anni forslog, at man skrev til kommunen om vores problemer, 
men Jørgen mente ikke, at det ville hjælpe. 

Erling spurgte, om man bliver registreret, når man melder sig 

digitalt. Det mente Jørgen, at man gjorde. 
Søren spurgte om, hvornår vi kunne komme til at spille på 

banen, men det har vi ikke fået nogen melding om. 

 
 

Erling takkede for god ro og orden . 
Mødet afsluttedes kl 16.25 

 

 
 

Referent    Formand   Dirigent 

 
 

 

 


