
Referat af generalforsamling i Svendborg Krocketklub. 

15/4-2014 kl 15 

Bjarne bød velkommen og vi startede med ”krocketsangen”. 

1) Valg af dirigent:  

Bjarne foreslog Kai Ove, der blev valgt. Kai Ove konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Kai Ove fremførte herefter, 

at det var nødvendigt at rette i dagsordenens punkt 6, således at 

punkt 6 skulle rettes til ”Valg af formand”, samt at der skulle tilføjes 

et punkt 6a ”Valg af bestyrelsesmedlemmer”. Dette blev vedtaget. 

Herefter gav Kai Ove ordet til Bjarne. 

2) Formandens beretning: 

I sin beretning kom formanden først ind på medlemsudviklingen. I 

2013 var vi 31 aktive medlemmer og 7 passive medlemmer. Dette 

var en fremgang på  1 medlem. Efter årsskiftet har vi mistet to 

medlemmer, hvoraf Knud Pedersen var gået til de evige 

krocketbaner, hvilket dog opvejes af en tilgang på 2 nye spillere. 

Dernæst kom formanden ind på årets aktiviteter. Vi har i klubregi 

afholdt to enkeltmandsturneringer og en parturnering. De 

detaillerede resultater kan ses på hjemmesiden. Derudover har vi 

deltaget i Fynsmesterskabet i enkeltmandsturnering, hvor Erling  

nåede helt frem til deltagelse i DM i Oksbøl, hvor han blev nr 2. 

Derudover har klubmedlemmer vundet deres puljer i stævner i 

Ryslinge, Hesselager og på Rømø. 

Hjemmesiden er blevet opdateret og lader til at være en stor succes 

med over 38.000 besøg. Den skal vi sørge for at holde opdateret, da 

det er vores ansigt ud ad til. 

Socialt har vi afholdt alle vores faste arrangementer d.v.s. 

generalforsamling, sommerfest, finalefest og julefest. Der har som 

sædvanligt været stor opbakning til disse arrangementer. Det er 



snart en tradition, at vi deltager i arrangementer i andre klubber 

f.eks i Hesselager, Ryslinge og Vejstrup. Dette er en tradition, som vi 

gerne vil fastholde. 

Klubben drives under det nu privatiserede Svendborg Senior Idræt. 

Det har stor indflydelse på vores økonomi, da vi ikke længere kan få 

tilskud. På trods af dette mente formanden, at vi nok skulle få 

klubben til at fungere fremover med en trimmet økonomi. 

Formanden sluttede med at takke medlemmer og bestyrelse for det 

forgangne år. 

Beretningen godkendtes. 

3) Årsregnskab. 

Kassereren fremlagde det reviderede årsregnskab, der fremviste et 

underskud på 6.794. Dette underskud er først og fremmest opstået 

p.g.a. bortfald af tilskud fra Svendborg Senior Idræt, men kassereren 

mente, at vi nok skulle kunne få regnskabet til at balancere igen, 

hvis vi retter ind på forskellige poster (se nedfor). Gunnar foreslog, 

at vi skulle skifte bankforbindelse til Fynske Bank. 

Regnskabet blev godkendt. 

4) Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog, at det fremtidige kontingent for aktive skulle 

beløbe sig til 200 kr plus medlemskab af SVSI. Medlemskab som 

passiv skulle fremover beløbe sig til 150 kr. Aktive medlemmer skal 

selv betale til SVSI. Forslaget blev vedtaget. 

5) Indkomne forslag: 

Penge til kontorhold til formand og kasserer, der tidligere er blevet 

sat til 1000 kr pr. år nedsættes til 500 kr pr år. Der er fremover intet 

kørselstilskud til mesterskaber. Forslaget blev vedtaget.  

Gunnar foreslog, at vi atter skulle prøve en rotationsturnering, som 

vi engang havde prøvet. Den generelle indstilling var, at vi med 

vores opdeling med parspil om tirsdagen og lodtrækningsmakker 

om torsdagen skiftede rigeligt, som det var. 



6) Valg af formand: 

Bjarne blev genvalgt. 

6a) Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

       Gerda og Erling blev genvalgt. 

7) Valg af revisor: 

Kurt M. blev genvalgt. 

8) Valg af revisorsuppleant: 

Karl J. blev genvalgt. 

9) Eventuelt: 

Gerda mindede om tilmelding til tur til Oksbøl d. 12/6. 

Der blev mindet om, at der er generalforsamling i SVSI d. 29/4. 

Erling gav udtryk for sin tilfredshed med at komme til krocket. 

Gunnar takkede bestyrelsen. 

Det blev oplyst, at tilmeldingen til Vejstrup ikke fungerer. 

Holger mindede om tilmeldingen til klub par-turneringen, der 

starter til maj. 

Generalforsamlingen afsluttedes kl 16. 
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