
Søllerød	  Petanqueklub	  -‐	  generalforsamling	  15-‐02-‐2011	  
Referent:	  Morten	  Bøgh	  

Formanden	  roste	  det	  rettidige	  fremmøde	  af	  alle	  tilmeldte	  kl	  18.30.	  Hermed	  kunne	  
generalforsamlingen	  gå	  i	  gang.	  Leif	  A.	  B.	  C.	  Hansen	  blev	  valgt	  som	  dirigent.	  

Dirigenten	  spurgte	  generalforsamlingen	  om	  der	  var	  nogen	  indsigelser	  til	  
indkaldelsen	  og	  gyldighed,	  dette	  var	  ikke	  tilfældet.	  

Formandens	  beretning	  
Herefter	  blev	  ordet	  giver	  til	  formanden,	  Tom	  Matz:	  

"2010	  har	  vel	  nok	  været	  det	  mest	  bemærkelsesrige	  år	  for	  Søllerød	  
Petanqueklub.	  Det	  var	  allerede	  en	  stor	  forandring	  for	  klubben,	  da	  vi	  tidligere	  
måtte	  flytte	  fra	  Havarthigården	  til	  Rudegård	  Stadion	  -‐	  af	  positiv	  karakter:	  vi	  
fik	  mere	  plads,	  vi	  kunne	  spille	  vore	  turnerningskampe	  på	  den	  bane,	  vi	  
samtidigt	  træner	  på.	  Vi	  fik	  i	  det	  hele	  taget	  mere	  albuerum.	  Men	  i	  2010	  kom	  
gennembruddet.	  Vi	  fik	  støtte	  fra	  Rudersdal	  Kommunen,	  Rudegård	  Satdion	  
samt	  fonde	  og	  private	  sponsorer	  blandt	  medlemskredsen.	  Det	  gjorde,	  at	  vi	  
kunne	  anskaffe	  materialer	  til	  -‐	  og	  med	  egen	  arbejdskraft	  opføre	  -‐	  et	  klubhus.	  	  

Inden	  jeg	  forlader	  denne	  del	  af	  beretningen,	  vil	  jeg	  bringe	  en	  stor	  tak	  til	  de	  to	  
store	  bidragydere:	  Danske	  Bank	  i	  Lyngby's	  Fond,	  Nordea	  fonden	  (der	  hver	  
har	  bidraget	  med	  10.000	  kr)	  samt	  mindre	  sponsorater	  fra	  Leif	  ABC	  Hansen	  
og	  Henning	  "Danbo"	  Laursen.	  Sidst	  men	  ikke	  mindst	  vil	  jeg	  takke	  de	  mange	  
medlemmer,	  der	  har	  lagt	  et	  stort	  arbejde	  i	  opførelsen	  af	  vores	  nye	  klubhus.	  
Ingen	  nævnt	  -‐	  ingen	  glemt,	  idet	  jeg	  vil	  tilføje,	  at	  vi	  stadig	  mangler	  at	  male	  
huset	  engang	  i	  løbet	  af	  foråret,	  når	  tømmeret	  er	  blevet	  tilstrækkeligt	  tørt.	  

Jeg	  kan	  også	  her	  sige,	  at	  vi	  planlægger	  et	  PR-‐fremstød	  for	  klubben	  med	  det	  
formål	  at	  få	  flere	  medlemmer	  i	  forbindelse	  med	  en	  indvielse	  af	  klubhuset,	  
hvor	  vi	  specielt	  vil	  invitere	  lokale	  medier	  og	  sponsorer	  samt	  alle	  og	  enhver,	  
der	  kunne	  tænke	  sig	  at	  prøve	  at	  spille	  petanque.	  Vi	  har	  senere	  også	  i	  
tankerne	  at	  appellere	  til	  de	  andre	  sportsudøvere	  på	  Rudegård	  om	  at	  komme	  
og	  prøvespille	  sammen	  med	  os,	  idet	  andre	  sportsudøvere	  erfaringsmæssigt	  
er	  nemmere	  at	  motivere.	  

Vi	  har	  igen	  i	  2010	  deltaget	  i	  DGI's	  turneringer	  for	  petanqueklubber	  i	  
Nordsjælland,	  og	  vi	  har	  mildest	  talt	  klaret	  os	  dårligt.	  Det	  vil	  vi	  prøve	  at	  rette	  
lidt	  op	  på,	  da	  det	  ikke	  er	  specielt	  motiverende.	  Medlems-‐tilgang	  er	  en	  af	  
mulighederne,	  en	  anden	  er	  en	  ide	  fra	  et	  medlem	  om	  at	  undersøge	  
muligheden	  for	  et	  samarbejde	  med	  petanqueklubben	  i	  Birkerød	  med	  henblik	  
på	  at	  stille	  med	  et	  fælles	  hold	  fra	  de	  to	  klubber	  i	  kommunen.	  Hvor	  vi	  tidligere	  
har	  bredt	  det	  ud	  og	  stillet	  med	  et	  hold	  af	  spillere	  der	  nu	  havde	  mulighed	  for	  



at	  deltage,	  er	  et	  vores	  mål	  i	  fremtiden	  at	  stille	  med	  det	  stærkest	  mulige	  hold,	  i	  
givet	  fald	  som	  nævnt	  ved	  et	  samarbejde	  med	  Birkerød.	  

Bestyrelsen	  vedtog	  på	  et	  tidspunkt	  at	  lægge	  et	  forslag	  frem	  om	  
deltagelsesbetingelser	  for	  at	  deltage	  i	  den	  årlige	  klubturnering	  (som	  
desværre	  ikke	  blev	  gennemført	  i	  2010).	  Forslaget	  har	  været	  drøftet	  mand	  og	  
mand	  imellem	  på	  klubaftenerne.	  	  

Grundet	  omstændighederne	  vil	  forslaget	  blive	  lagt	  i	  syltekrukken,	  da	  vi	  er	  af	  
den	  opfattelse,	  at	  alene	  hensigten	  med	  at	  ville	  fremsætte	  forslaget	  vil	  løse	  
problemet.	  Skulle	  dette	  vise	  sig	  ikke	  at	  holde	  stik,	  vil	  bestyrelsen	  genoverveje	  
sagen.	  

Vi	  har	  et	  godt	  forhold	  til	  Rudegård	  Stadion	  og	  Steen	  Andersen.	  Der	  er	  altid	  
lydhørhed	  for	  vore	  ønsker	  og	  behov.	  Vi	  deltager	  om	  muligt	  i	  
brugerrådsmøderne	  og	  har	  senest	  rette	  en	  henvendelse	  til	  Stadion	  /	  
Kommunen	  om	  at	  få	  lov	  til	  at	  indrette	  6	  permanente	  baner	  a	  4	  x	  15	  meter	  (i	  
niveau	  med	  arealet	  i	  øvrigt,	  så	  Rudegårds	  vedligeholdelsestean	  fortsat	  kan	  
holde	  vores	  baner	  vedlige	  sammen	  med	  grusbanen	  i	  øvrigt).	  På	  den	  måde	  
slipper	  vi	  bl.a.	  for	  hvergang	  at	  etablere	  6	  baner	  med	  vores	  snore	  i	  forbindelse	  
med	  hjemmekampe	  i	  turneringen,	  ligesom	  vi	  uden	  besvær	  kan	  spille	  på	  
afgrænsede	  baner	  med	  de	  rigtige	  mål	  på	  træningsaftenerne.	  

Har	  jeg	  glemt	  noget,	  der	  ikke	  ellers	  står	  på	  dagsordenen,	  er	  enhver	  
velkommen	  til	  at	  tage	  det	  op,	  når	  jeg	  nu	  overgiver	  beretningen	  til	  debat."	  

Bemærkninger	  til	  beretningen	  
Jens:	  Hvad	  er	  interessen	  for	  DGI-‐turneringen?	  	  

Ved	  håndsoprækning	  meldte	  7	  sig	  som	  interesserede.	  

Jens:	  Dvs	  ca	  halvdelen.	  	  

Jens:	  De	  andre	  klubber	  er	  meget	  større,	  dvs	  har	  meget	  bedre	  muligheder	  for	  at	  stille	  
(flere)	  hold	  til	  DGI-‐turnering.	  Kan	  vi	  spille	  i	  2.	  division?	  Når	  man	  stiller	  med	  kun	  ét	  
hold	  kommer	  man	  automatisk	  i	  1.	  division.	  Det	  kan	  måske	  ændres.	  Snak	  med	  DGI!	  
Men	  det	  grundlæggende	  problem	  er	  om	  vi	  er	  mange	  nok.	  Samarbejde	  med	  Birkerød	  
(Peer's	  ide)	  kan	  være	  en	  løsning.	  Den	  nye	  bestyrelse	  må	  tage	  dette	  op,	  og	  må	  i	  det	  
hele	  taget	  lægge	  en	  strategi	  for	  turneringer.	  

Anne:	  Bliver	  vore	  baner	  på	  Rudegård	  vedligeholdt?	  Tom:	  Ja,	  hvis	  afgrænsningen	  er	  i	  
plan	  med	  gruset,	  så	  vil	  de	  fortsat	  blive	  vedligeholdt.	  Asfaltbånd	  som	  afgrænsning	  
kunne	  være	  en	  god	  løsning.	  	  Lige	  nu	  er	  banerne	  helt	  håbløse,	  men	  der	  bliver	  lagt	  nyt	  
materiale	  på	  til	  foråret.	  

Ordstyreren:	  Tak	  til	  Tom	  for	  målrettet	  indsats	  for	  klubhuset.	  



Godkendelse	  af	  regnskab	  
Inge	  beklagede	  den	  manglende	  underskrift	  fra	  Claus	  -‐	  (den	  fremkom	  senere	  på	  
aftenen).	  	  

Inge:	  bemærk	  at	  de	  10.000	  fra	  Nordeas	  Fond	  ikke	  er	  tilgået	  regnskabet.	  Dvs	  likvide	  
midler	  i	  klubben	  er	  regnskabets	  16.854	  kr	  +	  de	  10.000	  kr	  fra	  Nordea.	  

Regnskabet	  blev	  godkendt.	  

Fastlæggelse	  af	  kontingent	  
Kontingent	  blev	  foreslået	  uændret.	  	  

B-‐medlemmer:	  Det	  foreslås	  at	  begrebet	  bevares	  -‐	  for	  dem	  der	  vil.	  

Der	  var	  ingen	  invendinger	  under	  dette	  punkt,	  og	  forslagene	  blev	  vedtaget.	  

Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  suppleant	  
Tom,	  Claus	  og	  Morten	  er	  på	  valg.	  Der	  blev	  opsendt	  en	  prøveballon	  for	  om	  Jens	  skulle	  
gå	  ind	  i	  stedet	  for	  Claus	  i	  bestyrelsen,	  men	  konklusionen	  var	  at	  Claus	  fortsætter:	  Jens	  
udfører	  gerne	  adhoc-‐opgaver,	  men	  ønsker	  ikke	  at	  gå	  ind	  i	  bestyrelsen,	  og	  Claus	  har	  
ikke	  noget	  mod	  at	  fortsætte.	  

Bestyrelsen	  blev	  genvalgt.	  

Valg	  af	  revisor	  og	  suppleant	  
Revisor:	  Aksel	  blev	  genvalgt.	  

Revisorsuppleant:	  Henning	  blev	  genvalgt.	  

Indkomne	  forslag	  
Ingen	  sådanne	  

Ordet	  frit	  
Der	  er	  -‐	  fortsat	  -‐	  en	  plan	  om	  at	  revidere	  klubbens	  vedtægter.	  Tom	  og	  Leif	  vil	  gå	  ind	  i	  
dette	  arbejde.	  Hvilket	  så	  (atter)	  er	  skrevet	  til	  referat.	  Vedtægterne	  trænger	  til	  en	  
revision!	  

Dirigenten	  takker	  
for	  god	  ro	  orden.	  Forsamlingen	  takker	  Inge	  og	  Peer	  for	  traktementet:	  velvalgt	  
smørrebrød,	  bestik	  og	  drikkevarer.	  

	  

Efterfølgende	  konstituerede	  bestyrelsen	  sig	  således:	  
Formand:	  Tom	  Matz	  

Næstformand:	  Peer	  Vindeløv	  



Økonomi:	  Inge	  Hjort	  Hansen	  

Sekretær	  og	  Web:	  Morten	  Bøgh	  

Sponsorer:	  Claus	  Cordt	  

Suppleant:	  Leif	  ABC	  Hansen	  


