
Referat af generalforsamling i Svendborg Krocketklub 

d. 16/4-2013 kl. 15. 

26 stemmeberettigede medlemmer var til stede. 

Bjarne indledte med at informere forsamlingen om, at Jørgen bliver 

flyttet til Troldehøj d. 1/5. 

Dernæst nævnte Bjarne, at vi i år har 5 års fødselsdag og han gik videre 

med at minde om vores vedtægters paragraf 2, der lægger vægt på det 

sociale samvær. Bjarne mente, at vi skulle passe på ikke at lægge alle 

vores æg i en kurv, og at vi burde sprede ansvaret på flere personer, 

hvorfor dagsordenen til denne generalforsamling undtagelsesvis lægger 

op til en udvidelse af bestyrelsen, hvilket ikke er helt i overensstemmelse 

med vores vedtægter. Bjarne bad om at få godkendt dagsordenen. 

Dagsordenen blev godkendt. 

1. Valg af dirigent. 

Kai Ove blev valgt til dirigent. Kai Ove takkede for valget og 

konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning. 

I 2013 er vi 30 aktive medlemmer og 7 passive. Det er en 

tilbagegang på 7 medlemmer 

Derefter kom en gennemgang af hvilke turneringer, vi havde 

deltaget i dels i DGI regi og dels på klubplan. (Se bestyrelsens 

beretning for detailler). 

Vi har haft besøg fra vores venskabsklub fra Oksbøl. 

Som de tidligere år har vi været flittige til at deltage i kurser, 

således at næsten alle nu har et K-kursus på et eller andet niveau. 

Vi har også været ude som instruktører i Fåborg og Gudbjerg i 

slagteknik og spilafslutning. 

Desværre er det ikke rigtigt lykkedes at få hvervet nye 

medlemmer. 



Med hensyn til det sociale har vi haft de ”traditionelle” fester 

med spisning, og vi har også haft en bowlingdag, hvor der var fin 

opbakning. 

Linda og Karl undersøger mulighederne for at lave en fælles tur 

for klubbens medlemmer. 

I 2012 mistede vi både Kurt Nielsen og Kristen Kristensen. 

I januar 2013 blev vores formand ramt af en meget alvorlig 

blodprop. Jørgen var vores fyrtårn og ildsjæl, så der bliver rigtig 

mange opgaver at løfte for den nye bestyrelse. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

3. Aflæggelse af årsregnskab. 

Kassereren bemærkede, at Kurt Mortensen havde været med  

ved revisionen som bisidder i Jørgens fravær. 

I kalenderåret 2012 har klubben haft følgende hovednøgletal: 

Indtægter i 2012 beløb sig til 8068 kr. 

Udgifter i 2012 beløb sig til 6059 kr. 

Årets resultat beløb sig således til 2008 kr. 

Klubbens aktiver er således ved udgangen af 2012 på 17336 kr. 

Kassereren bemærkede især, at vi havde fået en donation på 

1300 kr. fra Knud. 

Kommentarer: Steen kommenterede, at vi som klub ikke skulle 

være en sparekasse. 

Kai Ove sagde, at vi skulle passe godt på pengene, men at vi også 

skulle bruge nogle af dem på medlemmerne. 

Gunnar gjorde sig til talsmand for det synspunkt, at vi skulle 

prøve at holde vore aktiver på nogenlunde samme niveau 

fremover. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Der blev vedtaget et uændret kontingent på 200 kr. 

 

 

 



5. Indkomne forslag. 

Der var indkommet et forslag om forøgelse af bestyrelsen med to 

medlemmer. Forsamlingen vedtog dette forslag vel vidende, at 

det kræver en vedtægtsændring. 

Der opstod en diskussion om valgproceduren, som mundede ud i 

at Steen og Linda blev foreslået til bestyrelsen af Bjarne. 

Steen og Linda blev valgt. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Holger, Bjarne og Heidi blev genvalgt til bestyrelsen. 

Karl Jul foreslog Erling som nyt medlem af bestyrelsen. Erling blev 

valgt til bestyrelsen. 

Kai Ove foreslog, at vi fik ændret vedtægterne således at vi fik 

udnævnt en næstformand. 

7. Valg af revisor. 

Kurt Mortensen blev valgt. 

8. Valg af revisorsuppleant. 

Karl Jul blev valgt. 

9. Eventuelt. 

Bjarne henstillede til, at der ikke ryges, drikkes eller tales i 

mobiltelefon på banerne. 

Herefter foreslog Bjarne, at vi skulle udnævne Jørgen som 

æresmedlem af klubben, hvilket der var enstemmig opbakning til. 

Erling nævnte, at de her i foråret ville prøve at spille krocket i 

Tvedhaven, hvor de bor med henblik på evt. at få nogle nye til at 

interessere sig for vores spil. 

Gunnar spurgte, om vi havde fået invitation til krocket i Ryslinge, 

hvilket vi havde. Gunnar fortalte også, at han skulle hilse fra 

Knud, der var kommet på hospitalet. Gunnar sluttede med at 

takke for opstilling af baner. 

Vibeke foreslog, at vi skulle købe en buket til Knud. 

Gerda gjorde sig til talsmand for, at vi skulle spille makkerspil om 

tirsdagene, hvilket der var opbakning til. 



Peter undrede sig over, at vores resultater ikke blev offentliggjort 

i Fyns Amts Avis. 

Holger gjorde sig til talsmand for, at vi skulle prøve at få noget i 

”Impulser” og spurgte derefter, om der dog ikke var stemning for 

en fælles udflugt til for eks. Oksbøl eller Rømø. 

Karl nævnte, at det var svært at få noget op at stå bl.a. på grund 

af buspriserne. Han spurgte, om rejseudvalget skulle arbejde 

videre med Sønderjylland. Der blev enighed om at arbejde hen 

imod en begrænset udflugt. 

 

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 16.10. 
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