
Søllerød Petanque Klub
Referat af generalforsamlingen på Rudegaard Stadion den 16. februar 2010

Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Ad. 1.
Søren Juul blev valgt som dirigent og startede med at erklære generalforsamlingen for lovlig indkaldt.
Leif ABC Hansens fællessang blev sunget.

Ad. 2.
Formanden Tom Matz fremlagde formandens beretning. (Udsendes sammen med nærværende referat).
Der var ingen bemærkninger til beretningen, der således blev godkendt.

Ad 3.
Regnskabet blev udleveret på generalforsamlingen. Kassereren Inge Hjorth gennemgik regnskabet og
forklarede diverse poster. Året 2009 endte med et mindre underskud. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4.
Bestyrelsen foreslog kontingentet hævet fra 325,- til 350,- årligt. Dette blev vedtaget.

Ad 5.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:  Inge Hjorth, Leif ABC Hansen og Peer Vindeløv.
Alle ønskede genvalg og blev valgt med akklamation.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg og ønskede at fortsætte:
Tom Matz, Claus Cord og Morten Bøgh.

Ad 6.
Som revisor valgtes: Aksel Olsen
Som revisor suppleant: Henning Laursen

Ad 7.
Ingenting

Ad 8
Tom Matz orienterede om DGI turneringen i Nordsjælland, vi har ikke været med sidste år, men
tilkendegivelse fra medlemmerne gør at vi prøver igen i år.

Inge sælger restoplaget af vort vævede klubmærke for kr. 30,- , fin afsætning.

Jesper Mølgaard takkede for klubbens deltagelse og gave til hans 50 års dag.

Søren Juul minder bestyrelsen om at vedtægterne skal revideres og ajourføres, så de kan godkendes på
næste ordinære generalforsamling. Tom Matz og Leif ABC Hansen sørger for dette.

Flere medlemmer tilkendegav håndværksmæssig støtte til opførelse af det nye klubhus, hvis det 
bliver nødvendigt. Vi afventer formandens tilbagemelding om projektet.

Formanden Tom Matz takkede bestyrelsen for deres store indsats og Tom blev takket for den store indsats
med forhandlingerne om det nye klubhus.

18 medlemmer havde fundet vej til generalforsamlingen, der sluttede i god ro og orden med hyggelig spisning.

Referent:
Peer Vindeløv



Formandens beretning 
Petanqueklubbens generalforsamling 16. februar 2010.

Det har været et turbulent år i klubben. På en ekstraordinær generalforsamling i forsommeren 2009 havde vi et formandsskifte. Årsagen kender
vi alle. Kjeld Jacobsen ønskede at trække sig og jeg blev valgt som ny formand. Den historie skal der ikke bruges mere tid på, men ”årsagen”,
nemlig ønsket om at få et sted vi kunne være på Rudegård stadion, som var blevet vores nye faste tilholdssted. Mere præcist et Klubhus, eller
”klubskur” eller hvad det nu kunne blive til. Jeg vil om lidt give en grundig status over dette som slutning på min beretning og gå videre til 
andre emner.

Vi har efter formandsskiftet holdt 2 bestyrelsesmøder. På det første vedtog vi at udarbejde nye, mere klare vedtægter. Det vil der blive fremlagt
forslag til på generalforsamlingen næste år.

Vores medlemsstatus ved årsskiftet var stort set uforandret med en fremgang på et par stykker, vi har mistet nogle og fået nogle nye - og bedre -
tør jeg måske sige, forstået på den måde at der nu møder lidt flere frem til vores klubaftener. Både ude og inde. Jeg vil her godt indskyde, at
bestyrelsen på sit seneste møde (i januar 2010) tog initiativ til at få medlemsskaren øget her og nu. Forklaring følger, når jeg kommer til proble-
matikken omkring et klubhus, men allerede på stedet (best.mødet) blev der ”tegnet” 9 nye medlemmer.  idet vi til formålet ”opfandt” en særlig
medlemskategori til et lavere kontingent. For 100 kr.  kan man blive medlem med ret til at spille med 12 gange om året -med henblik på evt.
senere fuldt medlemsskab. Man kunne kalde det en slags B-medlemmer, men det er det ikke, så det gør vi ikke!

Hele bestyrelsen meldte på stedet deres ægtefælde/børn/eller andre slægtninge ind. Den ide vil jeg gerne bede hele medlemskredsen om at 
overveje. Det kan blive både til nytte og glæde for vores klub. Samtidig vedtog vi igen at rette henvendelse til tidligere sponsorer m.fl. om at
tegne et sponsorship på 500 eller 1000 kr./år.

Cirka når vi begynder vores nye udendørssæson, vil baneforholdene på grusbanen blive ændret. Hele grusbanen vil blive inddelt i 3 sektioner. 
En på 2000 m2, nærmest stadion, en på 3000 m2, indhegnet i midten med et nyt fast underlag og endelig en på 1000 m2 nærmest hal 2 til 
petanque, nemlig 20 m i hele banens bredde med samme underlag som nu, hvor der allerede står en stor lysmast i de to af hjørnerne, så vi ikke
behøver slutte, når solen er gået ned. Så alt er godt, og vel nok bedre end de hidtige forhold. Især når/hvis vi får vores KLUBHUS liggende lige
op til  vores 1000 m2 store, åbne petanquebane.

Og så tilbage til klubhuset, hvor vi har fået tilbud fra et par lokale tømrermestre, efter vi i begyndelsen af januar fik byggetilladelse fra kommu-
nens byggeafd. Ikke til den oprindelige ”carport” på 35 m2 til 14.000 kr., men til en tilbygning/et skur i tilknytning til de træskure bygget af 
tilsvarende materialer, som det der i forvejen ligger der  - og indenfor byggelinjerne. Det sidste volder ingen problemer. 

Det er der så et par andre ting der gør. 1) Vi skal inden vi går igang søge om og have tilladelse fra kultur og fritid på Rådhuset. 2) Herunder 
skal finansieringen være på plads. Og det er ikke 14.000 kr. vi snakker om.
3) Vi skal udfylde ansøgningsskemaer i ”lange baner”  med antal medlemmer fordelt på aldersklasser. Og da det ”gamle” medlemstal ikke 
overstiger 20 personer, var det vi i bestyrelsen forleden  med et knips fik tegnet en halv snes nye medlemmer for at have en chance for at komme
igennem. Sådan vurderer vi sagen.

Det første tilbud fik Steen Andersen indhentet fra den tømrer, der har renoveret skurene nede på pladsen. Det lød på 79.827,50 incl. moms.
Både Sten Andersen og jeg var nærmest chokerede over prisen, især sammenlignet med vores gl. carport, især da Skuret/klubhuset er meget
enkelt. Vi besluttede derfor, at vi begge ville indhente et contratilbud.
Jeg fik mit i lørdags fra en god bekendt, der har et sit eget lille tømrerfirma, pris: 85.636,25 – og så havde jeg endda aftalt med ham, at vi selv
(medlemmerne) kunne stå for at grave huller til 6 stolper og male det hele. (Malerarbejde indgår heller ikke i det første tilbud). 
Nu afventer vi så det sidste tilbud, men da vi skal bruge momsregistrerede 
tømrere m.v. har jeg ikke de store forventninger til, at det bliver meget billigere. 

Det er status lige nu. Jeg har af Steen Andersen fået den information, at hvis vi får tilladelsen, der også indbærer tilskud fra kommune og
Rudegårds ”beredskabspulje til vedligeholdelse m.v”, vil disse tilskud  typisk være fordelt med 1/3 fra hver, således at vi selv skal mønstre den 
ene 1/3, også lidt afhængig af, hvad Steen Andersen kan hoste op med ud af sit begrænsede budget. 

Så alle kan forstå, at vi vil få brug for alle gode kræfter, da klubbens beholdning ved årsskiftet var på godt 7.000 kr. Flere medlemmer, sponsorer
og/eller andre former donationer. 

Tom Matz


