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Beretning 2012
Medlemsudvikling
I 2011 har vi 43 medlemmer heraf 6 passive. Det er en nettotilgang på 3 aktive
medlemmer.
Vi har desværre efter årsskiftet haft afgang af flere medlemmer, men også en
tilgang.
Årets gang
Par turnering

Vi havde:
Et hold i A2 som stillede op for Brændeskov
To hold i C1 som begge vandt deres puljer. Et hold stillede op for Kværndrup.
Svendborg holdet vandt landsdelsmesterskabet og var derfor vores første hold i
en landsturnering.
Fire hold i C2 hvor bedste placering var To 2. pladser.
Enkeltmands turnering

Her deltog:
To i A2 hvoraf en blev nr. 2 og deltog i Landsturneringen for Brændeskov
Tre i C1 hvor en blev puljevinder og nr. 2 i Landsdelsturnering og dermed deltog i
landsturneringen, som blev vundet. Vores første landsmesterskab og Fyns andet
mesterskab.
Seks i C2 hvor af tre blev puljevindere. To gik videre til landsturneringen.
Piger/drenge

Der blev afviklet kampe forår og efterår. Det var en turnering vi startede for sjov i
2008. Der er nu så mange indvendinger, at vi må konstaterer, at tiden er løbet fra
den. Så vi spiller den ikke fremover.
Klubturnering

Det var første år vi spillede den i 2 puljer A og B. Jeg vil derfor gerne høre hvad I
mener om denne form? Er der noget der skal justeres?
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Hjemmesidebesøg

Der var i 2011 besøg af 8336 personer – en fremgang på 16 %
Medlemshvervning

Vi skal forsat gøre en indsats for at fremme medlemstilgangen.
Socialt samvær

Vi havde de traditionelle arrangementer: Generalforsamling, sommerfest,
finalefest og julefest.
Til julefesten blev der lavet sanghæfter. En tak til Gerda og Bjarne for deres
arbejde med dem.
Der laves en omlægning af måden de afholdes på, hvor vi til nogle vil prøve et
andet koncept for spisningen.
Svendborg senioridræt
Er under omlægning, den skal udskilles fra Svendborg kommune. Dette er sket i
formiddags. Hvad det betyder for os ved vi ikke endnu.
Et godt år for klubben
Alt i alt et godt år for klubben, hvor vi har haft mange sjove timer sammen. Vi har
også for første gang i klubben historie vundet såvel landsdels- som
landsturneringer.
Til slut en tak til jer alle for et godt år og især til bestyrelsen for et godt
samarbejde.
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