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Referat fra generalforsamlingen

Tirsdag den 16. februar 2016 kl 1500.

Mødet var i år henlagt til "Færgegården" på grund af håndværkere i Multihuset.

Tilstede var 35 medlemmer inkl. Bestyrelsen.

Formanden bød velkommen til den 8. generalforsamling, og repeterede foreningens formålsparagraf 
2 "Foreningen har til formål at udbrede krocket, og styrke det sociale samvær, blandt ældre i 
Svendborg".

Vi skal ikke glemme, at det er en frivillig forening af ældre, hvor vi gerne skulle kunne samles af lyst, og 
have den samhørighed, der skal til for at køre en sådan forening.

Det jeg mener med dette er, at det helst ikke skal blive en sur pligt for dem der skal styre foreningen, for 
så kan vi ikke få nogen til at være med i arbejdsgrupperne.

1. Valg af dirigent.

Kaj Ove blev foreslået og valgt. Flan takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt 
indkaldt og gav ordet til formanden.

2. Formandens beretning.

Medlemsudvikling. I 2015 var vi 36 aktive og 4 passive medlemmer. Der var en tilgang på 3 nye 
medlemmer i årets løb.

Årets gang. Vi har afholdt to turneringer, en parturnering i foråret, planlagt og styret af Flolger. Fler blev 
Sonja og Erling nr. 1. Lena og Holger nr. 2, Søren og Gunnar nr. 3.

Enkeltmandsturnering i efteråret, planlagt og styret af Gerda. Her vandt Lena i pulje 1, Vibeke i pulje 2, 
Poul Erik i pulje 3, og Erling i pulje 4.

I Fynsmesterskabet, enkeltmands vandt Steen en 2.plads i B l. Gerda vandt en 1. plads i C l og Bjarne en 
2.plads. Vi har nu vundet pokalen 3 gange i træk og den er nu blevet vores ejendom.

Ved Ryslinge Mixstævne vandt Vagn, Poul, Erling, Vibeke og Lena i hver deres pulje.

Ved puljestævne i Hesselager blev Poul og Steen nr. 2 i B-rækken.

Ved DM i Tune vandt Steen en 2. plads i B l, og Bjarne vandt en 2. plads i C l.

Ved Ministævne i Kværndrup vandt Annie og Bjarne, Lena og Holger og Sonja og Erling i hver deres pulje.

Klubben har også været repræsenteret på Rømø, her vandt Vibeke og Vagn i B2, pulje 1

Hjemmesiden Pr 7/2 har der været 62.490 inde og besøge den, det vil sige, at der har været 12.869 
inde på siden fra den 6/4 15. Efter hvad jeg kan se, er der mange af de andre klubber som er inde på 
siden, fordi de kan se, at den hele tiden bliver opdateret.

Hjemmesiden er vores ansigt til omverdenen, og samtidig et godt redskab til at formidle budskaber 
ud. Er der nogen som brænder inde med ideer om, hvad vi også kan bruge den til, må I endelig sige 
til.

Socialt samvær. T raditionen tro har vi vores faste højdepunkter, juleafslutning, finalefest, sommerfest, 
bowlingdag og generalforsamling. Alle arrangementer med stor tilslutning.

I november måned havde vi besøg afen repræsentant fra FYNBUS, som fortalte om deres produkter.
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Vi har haft besøg fra Fåborg og Brændeskov og fra vores venskabsklub i Oksbøl. Det er altid hyggeligt at 
træffe andre og det sker, at der er nogen der lærer noget nyt.

Den 10/9 var vi i Espe til et lille krocketstævne.

Mange af os har været ude at spille i andre klubber. Nogle af disse har tradition for at arrangere 
stævner, bl.a. på Vejstrup Efterskole og i Brændeskov

I 2015 havde vi 4 medlemmer på K l kursus i Brændeskov.

I årets løb har vi haft en del mærkedage, som vi har markeret med en lille opmærksomhed.

Formanden takkede for året der er gået, uden Jer, og ikke mindst bestyrelsen, kunne klubben ikke 
fungere, og jeg håber, at I stadig vil bakke op om vores arbejde.

Beretningen blev herefter godkendt uden kommentarer eller bemærkninger.

Dirigenten takkede formanden og medlemmerne bifaldt med klapsalver.

3. Aflæggelse af regnskab. Steen gennemgik det omdelte regnskab, som blev godkendt uden 
bemærkninger eller kommentarer.

Fastsættelse af kontingent for 2017. Vedtaget at det forsætter uden ændringer med kr. 200,- for 
aktive +medlemskab af SVSI, passive kr. 150.-.

4. Indkomne forslag. Forslag om at ændre spilletiden i perioden maj - oktober. Mødetidspunkt 
ændres til kl 0845, hvor der trækkes kort. Pause kl 10.30 i ca. 15 minutter, hivert hold sætter deres egen 
bane op.

Forslaget blev vedtaget med 21 stemmer for, ud af 35.

5. Valg af formand. Bjarne blev genvalgt med klapsalver. Bjarne takkede for valget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 medlemmer på valg. Erling Knudsen, blev genvalgt. Lone Kragh- 
Poulsen blev foreslået og valgt.

7. Valg af revisorsuppleant. Karl Jul blev genvalgt.

8. Eventuelt. Heidi tilbød at lave juledekorationer, som sælges på auktion. Tilbuddet modtaget.
Erling roste Bjarne for hans store arbejde for klubben. Klapsalver fra medlemmerne

Gerda er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen. Bjarne takkede hende for hendes indsats i klubben og 
overrakte hende en buket blomster. Derefter takkede Gerda for at have været med i en god bestyrelse 
og sagde til Lone, at hun godt kunne glæde sig til bestyrelsesarbejdet.

Vores kasserer Steen Warming kunne oplyse at foreningen havde fået ca. kr. 1600,-, fra Sydfyns El, et 
løbende sponsorat som mange af vores medlemmer har tegnet sig for.

Generalforsamlingen afsluttede kl. 16.00.
Efter generalforsamlingen var der spisning m/3 stk. smørrebrød -1  øl/vand på foreningens regning.

Dirigenten. Kai Ove Larsen

Referent. Birgit Christensen
Dato


