
Svendborg Krocket 
Generalforsamling 21/4 2009 

1. Valg af dirigent.  

Erling blev valgt. 

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav ordet til formanden. 

2. Formandens beretning. 

Det blev et rids afklubbens historie. 

1/4 – 08 var vi fire der startede med spil lånt hos DGI. 
Primo Maj havde vi åbent hus, hvor mange dukkede op, ultimo Maj var vi ca. 30 medlemmer, og dem der ville være 
medlem købte køller. 
Ultimo Maj var Jørgen,Bjarne og Heidi på K1 kursus. 
Vi fik meget hjælp fra medlemmernei Brændeskov. 
Vi holdt sommerfest med grillmad, primo august var en hel del af os med til ”kom og vær med stævne” i Vejstrup. 
Charlotte skaffede klubT-shirts, over sommeren afholdt vi klubmesterskaber. 
Vi besøgte Brændeskov og Espe. 
Ultimo Oktober havde vi en pigerne mod drengene turnering, hvor man spillede om krockkatten og dens hale,Knud har 
designet lopper, som man også kan vinde. 
I december holdt vi en herlig julefrokost. 
I foråret kom vores nye”Withe-board” i brug til illustration af taktik og regler. 
Formanden understreger vigtigheden af det gode sociale samvær: f.eks. begreber som: en Gunnar, en Søren, en 
Tommy og en Bjarne-pind (8 gange). 
 
Sidste år var vi alle nye.I år skal vi passe på at tage godt imod evt. nye medlemmer.Formanden glædede sig over, at 12 
medlemmer har meldt sig til K1 kursus i Maj. 
Krocket er et parspil, det er derfor vigtigt, at man finder sig en partner, som har samme ambitionsniveau som en selv. 

Vi har problemer med buer,der knækker. Buerne skal tages op af jorden med 2 hænder, og der må ikke smides med 

dem. 

Formanden afsluttede beretningen med at informere om, at vi får 3 nye baner på mandag. 

Gunnar og Erling takkede for formandens beretning, som blev vedtaget med applaus. 

3. Fremlæggelse af regnskab. 
Bjarne fortalte, vi kan se blå mappe, Karl spurgte ang. Penge til kommunen, regnskabet blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent. 
Forslag: aktive medlemmer                   150,00kr. 

Forslag: passive medlemmer                 100,00kr. 

Dette blev vedtaget. 

5. Indkommende forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

6. Valg af kasserer 
Genvalg til Bjarne 

7. valg af bestyrelsesmedlemmer:  
Genvalg til Heidi ogHolger 

8. valg af Revisor:  
Karl blev valgt 

9. valg af revisorsuppleant:  
Kurt blev valgt. 

10. Eventuelt. 
Formanden sommertræning fra 1/5 til ultimo September. 

Brændeskov 21/5 

Senior idræt ” ud i det blå” 

K1 kursus sidste frist 21/4 

Landdelsmesterskaber 22 par i 4 puljer i C2 rækken 

Heidi overdrog nye vandrepokaler til klubmesterskabet. 

Formanden takkededirigenten for nogenlunde god ro og orden og Knud sang en sang til damerne. 

                                                                                 Svendborg d. 23/4 – 09 
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