Svendborg Krocketklub
Referat fra generalforsamlingen
Torsdag den 15. februar 2018 kl. 15.30 i Multihuset
Til stede var 27 medlemmer incl. bestyrelsen
Formanden bød velkommen til den 10. 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. Formandens beretning:
Medlemsudvikling i 2017 havde vi 37 aktive og 3 passive medlemmer. Vi fik 2
nye medlemmer.
Året gang: vi har afholdt parturnering nr. 1. Vagn Sørensen og Vagn Lambertsen,
nr. 2. Steen Warming og Finn Andersen, nr.3. Ruth Hansen og Annelise Hansen
I Fynsmesterskabet enkeltmands i A2 vandt Steen Warming, i B2 vandt Erling
Knudsen, i B2 blev Bjarne Jørgensen nr. 2.
I Fynsmesterskabet, par i Hesselager vandt Steen og Finn i A2, Sonja og Erling i C1.
I DM i par i Grenå deltog Sonja og Erling, Steen og Finn, men fik ej placering
I DM enkeltmand i Tune deltog Steen og Bjarne blev nr 3 i deres pulje, Erling blev DM
i B1.
Ved puljestævne i Kværndrup vandt Ruth Hansen og Annelise Hansen i C-puljen.
Ved puljestævne i Hesselager blev Poul og Steen nr. 2. i B rækken.
Ved byfesten i Brændeskov lørdag den 1. juli fik Lis og Polle en førsteplads og Aase
og Kaj Ove en andenplads.
Vores klub var repræsenteret på Rømø og her blev Vibeke og Lone nr.2. i C2, Ingrid
og Vagn nr.2. i B2, Sonja og Erling nr.2. C1, hver i deres puljer.
Hjemmesiden: Vores gamle hjemmeside skulle lukke ned ved årsskiftet, så vi fik ny
hjemmeside op omkring sommeren. Som I kan se, har der til dato været over 4.000
likes, og det er gode tegn på, at den bliver brugt flittigt. Krocket Fyn har også fået en ny
hjemmeside, men den mangler korrektioner, da Fyn bliver underlagt Krocket Jylland.

Promovering: Vi var repræsenteret ved afvikling af Sportsfestivalen lørdag den 17. juni ved
Svendborg Idrætscenter, der kom ingen nye medlemmer ud af det.
Socialt samvær: Traditionen tro har vi vores faste højdepunkter, sommerfest,
finalefest, juleafslutning og generalforsamling, hvor der er stor tilslutning.
Vi har også en bowlingdag i marts måned med spisning.
Vi har haft besøg af Hesselager og Kværndrup, venskabsklubben Oksbøl måtte
aflyse.
Mange af os har været ude og spille i andre klubber. Nogle af disse har en fast
tradition hvert år, med at arrangere stævner, som Rolfsted og Brændeskov.
“Kom og vær med” stævne på Vejstrup Efterskole kunne ikke lade sig gøre, så
Svendborg Krocketklub arrangerede et stævne ved/i Tåsingehallen, som forløb med
stor tilfredshed og 68 deltager.
Med vores formålsparagraf §2, har vi markeret mærkedage med en lille
opmærksomhed, det drejer som om: Thomas Bytoft 70, Lena Lund 70, Mette Breinholt
70. Vi har mistet en af vores medstifter af foreningen, Heidi Johansen som sov ind i
december måned.
Formanden takkede for året der gik, også bestyrelsen for deres indsats, uden jer
kunne klubben ikke fungere, jeg håber I alle vil bakke op om vores arbejde.
Beretningen blev godkendt.
3. Aflæggelse af årsregnskab: Steen gennemgik årsrapporten, som blev godkendt.
Der var indtægter på Kr. 18.819,00 og udgifter på kr. 9.454,69.
Resultat i alt kr. 9.364,31. Aktiver i alt. Kr. 26.399,26
4. Fastsættelse af kontingent for 2019: Uændret kr. 200,00 for aktive + medlemskab af
SVSI, passive kr. 150,00.
5. Ingen forslag.
6. Valg af formand: genvalgt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lone, Erling de blev genvalgt
8. Valg af revisor: Ole Hilsberg blev foreslået og valgt.
9. Valg af revisorsuppleant: Karl Jul genvalgt.
10. Eventuelt: Erling foreslog at vi alle takkede vores formand for det store arbejde
han gør for klubben, det gjorde vi alle med klapsalver.
Der var stemning for fremover at generalforsamlingen blev holdt kl. 13.00, vores
forskellige fester kl. 17.00, og at vi selv har maden med.

Forslag om ny øl-politik: øl køb til daglig stopper, kun til vores fester. Holger
stopper i bestyrelsen.
Enkeltmandsturneringen i Krocket fra april, der vil komme lister op i næste uge,
hvor man kan tilmelde sig.
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.45 og Finn takkede for god ro orden.
Efter generalforsamlingen var der spisning med 3 stk. smørrebrød og 1 øl eller vand.
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