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12	  medlemmer	  fra	  klubben	  var	  mødt	  frem.	  	  

Valg	  af	  dirigent	  
Leif	  blev	  valgt	  som	  dirigent,	  og	  takker	  for	  valget,	  og	  konstaterer	  at	  formalia	  er	  i	  
orden:	  indkaldelsen	  fremkom	  7.	  februar	  hvilket	  er	  rettidigt.	  

Referent	  er	  Morten.	  

Formandens	  beretning	  
Tom	  fremlagde	  teksten:	  

I	  modsætning	  til	  2010,	  hvor	  vi	  bl.a.	  kunne	  glæde	  os	  over	  indvielsen	  af	  vores	  klubus,	  
må	  vi	  nok	  sige,	  at	  2011	  har	  været	  et	  'NORMALÅR'	  for	  klubben.	  det	  vil	  præge	  min	  
beretning,	  da	  det	  betyder,	  at	  der	  ikke	  er	  så	  meget	  nyt	  at	  berette	  om.	  

Sidste	  år	  på	  ca.	  dette	  tidspunkt	  vedtog	  vi	  at	  gøre	  en	  PR-‐indsats	  for	  at	  øge	  klubbens	  
medlemstal.	  Nogle	  få	  dukkede	  op	  og	  spillede	  med	  en	  gang	  eller	  to,	  og	  siden	  så	  vi	  dem	  
ikke	  mere.	  Vi	  blev	  altså	  ikke	  flere.	  Tværtimod	  er	  vi	  blevet	  mindre.	  For	  kort	  tid	  siden	  
blev	  medlemstallet	  reduceret	  med	  10	  procent,	  da	  Anne	  og	  Jens	  beklageligvis	  meldte	  
sig	  ud.	  Dvs.	  at	  der	  nu	  er	  17	  såkaldt	  aktive	  memlemmer.	  Når	  jeg	  siger	  såkaldt	  aktive,	  
er	  det	  fordi	  der	  reelt	  kun	  er	  12	  mere	  eller	  mindre	  aktive	  spillere,	  idet	  et	  par	  stykker	  
eller	  tre	  stort	  set	  aldrig	  viser	  sig	  til	  vores	  tirsdagspetanque,	  ligesom	  en	  enkelt	  er	  
langvarigt	  sygemeldt	  osv.	  

Med	  erfaringerne	  fra	  sidste	  års	  fremstød	  for	  at	  få	  flere	  medlemmer	  har	  bestyrelsen	  
dog	  i	  øjeblikket	  ingen	  planer	  om	  nye	  hverveaktioner.	  Vores	  faciliteter	  fejler	  ikke	  
noget.	  Vi	  tilbyder	  både	  udendørs-‐	  og	  indendørs	  petanque,	  og	  vi	  har	  fået	  et	  klubhus.	  	  

Vi	  har	  åbnet	  vores	  døre	  for	  interesserede	  -‐	  og	  intet	  hjælper	  det.	  Min	  konklusioner,	  at	  
i	  Søllerød	  er	  folk	  nok	  mere	  interesserede	  i	  tennis	  og	  golf	  end	  noget	  så	  folkeligt	  som	  
petanque.	  Så	  som	  jeg	  ser	  det,	  må	  vi	  leve	  med	  det	  -‐	  hvilket	  vi	  da	  også	  gør	  på	  
hyggeligste	  vis.	  Men	  kan	  de	  nuværende	  medlemmer	  i	  deres	  omgangs/vennekreds	  
lokke	  nye	  til,	  er	  det	  da	  meget	  velkomment.	  

Med	  et	  ligefrem	  faldende	  medlemstal,	  har	  vi	  i	  bestyrelsen	  vedtaget	  IKKE	  at	  deltage	  i	  
DGI'2	  sommerturnering	  for	  6-‐mandshold.	  Derimod	  har	  vi	  planlagt	  at	  stille	  op	  i	  
turneringen	  for	  4-‐mandshold.	  Men	  i	  forvejen	  har	  vi	  ikke	  været	  gode	  nok	  til	  at	  stille	  
op	  mod	  klubber	  med	  medlemstal,	  der	  er	  5-‐10	  gange	  større	  end	  vores,	  med	  det	  
muligheder	  det	  indebærer	  for	  at	  udvikle	  "elite-‐spillere".	  Vi	  fik	  stort	  set	  tæv	  hver	  
gang	  i	  den	  forgangne	  sæson,	  og	  det	  fremmer	  ikke	  ligefrem	  motivationen.	  

Konklusionen	  er	  derfor,	  at	  med	  vores	  lille	  forening	  er	  der	  ikke	  plads	  til	  de	  store	  
armbevægelser	  og	  ambitioner.	  Til	  gengæld	  har	  vi	  et	  godt,	  venskabeligt	  sammenhold,	  
hvor	  vi	  glæder	  os	  til	  om	  tirsdagen	  at	  mødes	  og	  spille	  på	  kryds	  og	  tværs,	  vi	  kan	  hygge	  
os	  over	  en	  kop	  kaffe	  eller	  en	  enkelt	  pilsner	  mv.	  	  



Jeg	  føler	  ikke	  at	  der	  blandt	  medlemmerne	  er	  behov	  for	  at	  genindføre	  tidligere	  tiders	  
øvelser	  med	  det	  formål	  at	  kunne	  komme	  i	  eliten	  blandt	  de	  norsjællandske	  klubber.	  
Som	  jeg	  ser	  det,	  er	  vi	  her	  for	  at	  -‐	  og	  nu	  bruger	  jeg	  igen	  ordet	  hygge	  -‐	  os.	  Hvis	  nogen	  
skulle	  være	  uenig	  i	  min	  vurdering,	  så	  tag	  ordet	  om	  lidt	  når	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  
kommentere	  min	  beretning.	  Jeg	  vil	  dog	  lige	  tilføje,	  at	  jeg	  ikke	  ser	  nogen	  oplagte	  
emner	  (incl.	  mig	  selv),	  der	  vil	  kunne	  påtage	  sig	  rollen	  som	  træner	  og	  instruktør.	  

I	  2011	  skete	  der	  et	  bemærkelsesværdigt	  skifte	  i	  klubben.	  For	  første	  gang	  var	  det	  en	  
kvinde,	  der	  vandt	  klubmesterskabet,	  ja,	  de	  tre	  første	  pladser	  gik	  til	  nogle	  af	  vores	  
seje	  piger.	  Tillykke	  med	  det!	  Så	  kan	  det	  måske	  undre,	  at	  vores	  hold	  i	  den	  forgangne	  
turnering	  ikke	  havde	  et	  overtal	  af	  kvinder?	  Til	  dem,	  der	  måtte	  tænke	  sådan,	  vil	  jeg	  
sige,	  at	  for	  at	  klare	  sig	  godt	  i	  DGI	  turneringen,	  skal	  man	  have	  gode	  "bombere"	  på	  
holdet.	  Kampene	  vinder	  som	  flest	  af	  de	  hold,	  der	  kan	  bombe,	  medens	  dem	  der	  ikke	  
kan,	  står	  som	  tabere.	  Et	  godt	  indlæg	  bliver	  ved	  modstanderens	  næste	  kast	  ryddet	  af	  
banen.	  	  

Det	  var	  så	  lige	  kodeordet	  til	  mig	  selv.	  Jeg	  rydder	  mig	  selv	  af	  vejen	  og	  overgiver	  ordet	  
til	  dirigenten	  til	  en	  debat	  om	  min	  beretning.	  

Kommentarer	  til	  formandens	  beretning	  
...DGI-‐turneringen:	  Vi	  blev	  faktisk	  nummer	  3	  ud	  af	  6	  hold	  i	  C-‐rækken.	  Det	  er	  ikke	  så	  
ringe	  endda.	  

Der	  var	  på	  generalforsamlingen	  enighed	  om	  at	  opstille	  et	  4-‐mands	  hold	  til	  
kommende	  DGI-‐turnering.	  Følgende	  meldte	  sig:	  Henning,	  Peer,	  Leif,	  Helge,	  Anni,	  
Morten,	  Lisbeth,...	  Peer	  koordinerer	  og	  sørger	  for	  at	  nogen	  tilmelder	  os	  til	  
turneringen.	  

Bane	  forbedringen	  i	  kælderen	  bør	  nævnes:	  Banen	  virker	  godt	  når	  vi	  gennemvander.	  
Den	  er	  fornuftig	  at	  spille	  på,	  og	  indeklimaet	  er	  blevet	  meget	  bedre	  i	  forhold	  til	  støvet	  
fra	  den	  gamle	  sandbane.	  

Facebook...	  brug	  din	  profil	  til	  at	  reklamere	  for	  klubben.	  Eller	  snak	  med	  naboer.	  Med-‐
hundeluftere...	  

Kassererens	  beretning	  
Regnskabet	  udviser	  et	  mindre	  underskud.	  De	  store	  poster	  er	  den	  nye	  
indendørsbane	  med	  19.750	  kr,	  og	  den	  resterende	  byggesag	  for	  klubhuset	  med	  
12.559	  kr.	  	  

Klubben	  mangler	  sponsorer	  fremover,	  men	  vi	  har	  da	  fået	  penge	  til	  klubhus-‐
byggeriet	  fra	  Nordea	  og	  Danske	  Bank.	  

Økonomi	  for	  kommende	  år	  ser	  rimelig	  ud:	  ikke	  de	  store	  udgifter,	  og	  vi	  skylder	  ikke	  
nogen	  noget.	  

Generalforsamlingen	  godkendte	  regnskabet	  



Fastlæggelse	  af	  kontingent	  
Bestyrelsen	  foreslår	  at	  hæve	  kontingentet	  med	  25	  kr	  fra	  350	  til	  til	  375	  kr.	  

Forslaget	  blev	  vedtaget.	  

Vedtægtsændringer	  
Tom	  og	  Leif	  har	  saneret	  vedtægterne	  i	  retning	  at	  et	  lidt	  kortere,	  lidt	  mere	  moderne	  
dansk.	  Der	  er	  ikke	  de	  store	  substantielle	  ændringer.	  

De	  etiske	  regler	  for	  klubben	  bevares	  uændret.	  

Generalforsamlingen	  godkendte	  vedtægtsændringerne.	  

De	  vil	  blive	  udsendt	  på	  klubbens	  hjemmeside	  www.sollerodpetanque.dk	  

Valg	  
Inge,	  Peer	  og	  vor	  suppleant:	  Leif	  er	  på	  valg.	  

Alle	  tre	  blev	  genvalgt.	  

Som	  revisor	  valgtes	  Henning	  

Som	  revisor-‐suppleant	  valgtes	  Helge	  

Indkomne	  forslag	  
Ingen	  sådanne	  

Eventuelt	  
Tak	  til	  formanden	  for	  indsatsen,	  også	  vedrørende	  den	  nye	  indendørsbane.	  

Det	  har	  været	  et	  år	  uden	  de	  store	  konflikter,	  og:	  Tak	  for	  god	  ro	  og	  orden	  under	  
generalforsamlingen.	  	  

Bestyrelsen	  konstituerer	  sig	  sådan	  
Efter	  generalforsamlingen	  konstituerede	  bestyrelsen	  sig:	  

Tom:	  formand	  

Peer:	  næstformand	  

Inge:	  kasserer	  

Claus:	  Spilleudvalgs-‐formand	  

Morten:	  sekretær	  

Leif:	  suppleant.	  


