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Referat fra generalforsamlingen 

Torsdag den 9.februar 2017 kl 15.30 i Multihuset. 

Til stede var 25 medlemmer incl. Bestyrelsen. 

Formanden bød velkommen til den 9. generalforsamling. 

1.   Valg af dirigent. Kai Ove blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og erklærede 

      generalforsamlingen for lovligt indkaldt og gav ordet til formanden. 

2.   Formandens beretning. 

      Medlemsudvikling i 2016 havde vi 38 aktive og 5 passive medlemmer. Vi fik 2 nye medlemmer. 

      Årets gang. Vi har afholdt to turneringer, en parturnering i foråret planlagt og styret af Holger,    

      og her blev Steen & Finn  nr. 1. i RØD pulje, Erik & Vagn L.  nr. 1. i GUL pulje, Poul & Leo nr. 1 i  

      GRØN pulje. 

      Og en enkelmandsturnering i efteråret, som Gerda planlagde og styrerede, her vandt Steen i  

      pulje 1., Bjarne i pulje 2., Vagn L. i pulje 3. og Sonja i pulje 4. 

      I Fynsmesterskabet, enkelmands C1 vandt Vagn en 1.plads & Erling en 2. plads i B2. 

      Ved Ryslinge Mixstævne vandt Annelise og Inge i C1, Vagn L. i C2, samt Finn i B1, i hver  

      deres puljer. 

      I DM i Varde enkelmands deltog Vagn & Erling, Erling blev nr 3 i B2. 

     Ved ministævne i Kværndrup vandt Annie & Bjarne, Lena & Holger, samt Sonja & Erling i hver  

     deres puljer. 

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

     Vores klub var også repræsenteret på Rømø og her vandt Annie & Bjarne, Mette & Vagn S,   

     Sonja & Erling, samt Ingrid & Svend Erik  i hver af deres puljer.. 

     

     Hjemmesiden. Pr. 4/2-17 har der været 78.482 inde og besøge den, det vil sige at der har været  

     15.992 inde på siden, fra d. 7/2-16, det er 3123 flere end sidste år. Efter hvad jeg kan se, er der  

     mange af de andre klubber som er inde på siden, og det er fordi at de kan se, at den hele tiden  

     bliver opdateret.  

     

     Hjemmesiden er jo vores ansigt til omverden, og samtidig et godt redskab til at formidle  

     budskaber ud. Vores nuværende hjemmeside bliver desværre nedlagt i 2017, men vi er på vej  

     med en ny hjemmeside, som kommer op at køre inden sommeren. 

     Socialt samvær. Traditionen tro har vi vores faste højdepunkter. Juleafslutning, finalefest,  

     sommerfest og generalforsamling, hvor der er stor tilslutning. Vi har også en Bowlingdag i Marts  

     md, med spisning. 

     Vi har haft besøg af Rolfsted & Gudbjerg og Midtfyn, og vi var på besøg hos vores venskabsklub  

     i Oksbøl.  

     Mange af os har været ude og spille i andre klubber. Nogle af disse har en fast tradition hvert år,  

     med at arrangere stævner, Vejstrup Efterskole og i Brændeskov, som vi gerne deltager i. 

     I 2016 havde vi 7 medlemmer på K2 kursus i Brændeskov. 

 



     Med vores formålsparagraf §2, har vi markeret mærkedage med en lille opmærksomhed. 

     Det drejer sig om. 

     Peter Christensen, 85, - Lone Nygård Hansen, 70, - Vibeke Lindblad, 70, - Finn Andersen, 80, -  

     Vagn Sørensen, 70, - Bjarne Jørgensen, 70, - Gunnar Kjær, 90, - Kai Ove Larsen, 80, -  

     Steen Warming, 70, Poul Erik Nielsen, 80, samt Birgit & Gunnar med et krondiamantbryllup, og  

     Annie & Bjarne og Stinne & Erik med et Guldbryllup.  

     Vi har også mistet en af vores trofaste medlemmer,  Kurt Mortensen som sov ind d. 4/11-2016. 

     Formanden takkede for det år 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 godkendt, uden bemærkninger. 

3.  Aflæggelse af årsregnskab. Steen gennemgik det omdelte regnskab, som blev godkendt 

     uden bemærkninger eller kommentarer. 

4.  Fastsættelse af kontingent 2018. Vedtaget at det fortsætter uden ændringer med 200 kr 

     for aktive + medlemskab af SVSI, passive 150 kr. 

5.  Indkomne forslag. Ændring af godtgørelse for udlæg. Formanden får 750 kr pr. år 

     Kassereren får 500 kr pr. år. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

6.  Valg af kasserer. Steen blev genvalgt. 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.  På valg: Holger, Linda og Birgit. Alle blev genvalgt. 

8.  Valg af revisor. Keld Stockholm foreslået og valgt. 

9.  Valg af revisorsuppleant.  Karl Jul genvalgt. 

10.  Eventuelt. Forespørgelse om spilletidspunktet 08.45 – 12.00 fra maj til oktober fortsætter. 

     Dette var der stemning for. 

     ”Kom og vær med” stævne i Vejstrup kan ikke lade sig gøre mere. Vi undersøger andre   
     muligheder. Evt. Tved eller Vejstrup anlæg. 

     Forslag om kun at spille en turnering om året. Enkeltmands det ene år, og parturnering det  
     andet. Der var stemning for dette og at vi gennemfører parturneringen 2017. 

     Generalforsamlingen sluttede kl.16.30. Kai Ove takkede for god ro og orden. 

     Efter generalforsamlingen var der spisning m/ 3 stk. smørrebrød, + 1 øl/vand. 

          
 

   ___________________________                             _____________________________ 
   Dirigent. Kai Ove Larsen                                                  Formand. Bjarne B. Jørgensen 

       

 

     Referent: Birgit Christensen                                                                 Dato. _____________ 

 

 


