
Referat af generalforsamling i Svendborg Krocket. 

D. 13/4-2010 kl. 15. 

1. Valg af dirigent 

Erling blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til formanden. 

2. Formandens beretning: 

Medlemstal og hvervning: 

Vi er pt. 37 medlemmer - 33 aktive og 4 passive. Vi er nødt til at skaffe nogle nye medlemmer. Mund til mund metoden. 

Årets gang: 

Pigerne mod drengene. Nu må pigerne da snart vinde 

Kurser: 13 har gennemført K 1 og 3 har gennemført K 2. Flot. 

Landsdelsturneringen: Vi var 8 par i C 2. Et par rykkede op i C 1. 

Nye tillægsregler i landsdelsmesterskabet. Efter kritik fra vores side er der nu en regel om, at hvis man har spillet i 5 år, 
så spiller man i C 1. Der er også blevet lavet regler om, hvorledes usportslig optræden skal behandles. 

Klubturneringen var i år også  spændende med nye par i top 3. 

Vores nye baner giver mange muligheder. Vi har problemer medopbevaring af udstyr, men vi har ikke økonomi til at 
købe en container p.t. 

Enkeltturneringen er en succes. Fremover vil den blive afholdt både forår og efterår, men uden finaler. Man spiller efter 
seedning i sin pulje mod modstandere på ens niveau. 

Rüdesheim tur: 31 deltagere. Arrangeret af Karl Jul. Vi håber, at det bliver en årlig tradition. 

Besøg: Hos Fåborg, Brændeskov, Rolfsted og Egeparken og fra Brændeskov. Vi kan nu bedre invitere p.g.a. de nye 
baner. 

Hjemmeside: Stor succes: Ca. 5000 besøg. Siden er blevet besøgt af folk fra DK, Sverige, Brasilien, Japan og 
Phillippinerne. 

Socialt samvær og traditioner: 

Generalforsamling med fællesspisning. 

Sommerfest. 

Finalefest med pølser. 

Julefrokost. 

Der er altid stort fremmøde med festlige indslag 

Holger vil fremlægge nye regler for opstilling af banerunder eventuelt. 

Alt i alt har det været et godt år for klubben med tak til bestyrelsen og alle medlemmer for et godt samarbejde og et godt 
grin. 

Holger spurgte til de nye regler om usportslig optræden, hvor formanden henviste til Kroket Fyns hjemmeside. 



Formandens beretning blev vedtaget med applaus. 

3. Aflæggelse af årsregnskab. 

Bjarne fremlagde et regnskab med et årsresultat på 5020,22kr.  og en balance på 9083,06 kr.Regnskabet var korrekt 
revideret og blev godkendt med applaus. 

4. Fastlæggelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslog 200 kr. pr. år for aktive/ 100 kr. pr.år for passive medlemmer. Begrundelse: Mange kursusudgifter. 

Enstemmigt vedtaget. 

5. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen foreslår, at paragraf 1 ændres til at afspejle realiteterne. Svendborg Kommunes Ældreidræt ændres til 
Svendborg Senior Idræt. 

Enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af formand. 

Jørgen B. Schächter blev enstemmigt genvalgt. 

7. Valg til bestyrelsen. 

Gerda Dalager blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt som nyt medlem. 

8. Valg af revisor. 

Ikke aktuelt. 

9. Valg af revisorsuppleant. 

Kurt Mortensen blev genvalgt som revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

1. Holger gennemgik nye regler for baneopstilling for at undgå de værste knoldede steder. ALLE opstiller baner i 
takt med ankomst. Så når man er 4, stiller man en bane op, som man så kan øve på frem til kl. 10 

2. De rblev trukket lod om puljerne til klubmesterskabet ved Peter. Se kampplan på hjemmesiden. 
3. Karli nformerede om turen til Rüdesheim. 
4. Krocket stævne i Brændeskov d. 13/5. 

Erling takkede for god ro og orden. 

Mødet sluttede kl. 15.55 
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