
Generalforsamling	  tirsdag	  26/2	  2013	  på	  Rudegaard	  
1)	  Til	  ordstyrer	  blev	  enstemmigt	  valgt	  Leif	  

2)	  Som	  takkede	  for	  valget	  og	  konstaterede	  generalforsamlingen	  var	  indkaldt	  under	  
overholdelse	  af	  de	  tidsfrister	  der	  fremgår	  af	  vedtægterne.	  

3)	  Formandens	  beretning:	  Da	  formanden	  er	  i	  det	  fjerne	  Østen,	  blev	  Toms	  skriftlige	  
beretning	  fremlagt	  af	  Peer.	  Beretningen	  er	  gengivet	  nederst	  i	  dette	  referat.	  	  

4)	  Kassererens	  regnskab.	  Det	  blev	  bemærket	  at	  'udlån	  af	  bane'	  dækker	  over	  at	  en	  
forening	  for	  parkinsonramte	  i	  Søllerød	  bruger	  banen	  mod	  en	  lille	  betaling	  for	  lån	  af	  
kugler	  og	  klubhus.	  Øl	  og	  vand-‐regnskabet:	  Køb	  og	  salg	  er	  slået	  sammen	  da	  køb	  nu	  
håndteres	  med	  de	  kontanter	  som	  salget	  indbringer.	  

Der	  er	  overskud!	  

Regnskabet	  blev	  approberet	  af	  forsamlingen.	  

5)	  Kontingent:	  Forslaget	  om	  uændret	  kontingent:	  375	  kr	  årligt,	  blev	  vedtaget.	  

6)	  Punkter	  fremkommet	  til	  eventuelt:	  Der	  er	  ikke	  fremkommet	  forslag	  til	  
behandling	  på	  generalforsamlingen	  inden	  tidsfristens	  udløb.	  

7)	  Valg:	  Claus,	  Morten	  og	  Tom	  er	  på	  valg.	  De	  to	  første	  havde	  det	  ok	  med	  genvalg,	  
Derimod	  Tom	  trækker	  sig	  som	  formand	  og	  som	  bestyrelsesmedlem.	  Enden	  på	  den	  
historie	  blev	  at	  Eivin	  Bek	  blev	  nyvalgt	  til	  bestyrelsen,	  Peer	  blev	  valgt	  som	  formand,	  
Morten	  fortsætter	  som	  sekretær,	  Claus	  som	  næstformand,	  og	  Inge	  som	  
regnskabsfører.	  	  

Leif	  blev	  genvalgt	  som	  suppleant.	  

8)	  Revisor:	  Henning	  (som	  ikke	  var	  til	  stede)	  blev	  genvalgt.	  Klubben	  har	  ikke	  nogen	  
revisonsuppleant.	  	  

9)	  Eventuelt:	  

Leif:	  4-‐mands	  DGI-‐turneringen	  burde	  tages	  op	  til	  sommer.	  	  Men:	  Det	  kræver	  en	  
spilleudvalgsformand	  og	  en	  gruppe	  interesserede	  medlemmer.	  Det	  blev	  konstateret	  
at	  interessen	  tilsyneladende	  var	  for	  lille.	  Kun	  ca.	  5	  på	  generalforsamlingen	  
markerede	  en	  interesse	  i	  at	  deltage.	  Tages	  op	  igen	  til	  næste	  år.	  	  

Lisbeth:	  Vi	  kunne	  forberede	  os	  noget	  ved	  at	  studere	  og	  bruge	  de	  formelle	  regler	  om	  
udkast,	  størrelse	  af	  cirklen	  etc	  etc.	  	  Disse	  regler	  skal	  lægges	  ind	  på	  klubbens	  
hjemmeside.	  	  En	  henvisning	  er:	  http://www.petanque.dk/cms/?&pageid=5317	  

Der	  er	  åbne	  turneringer	  i	  løbet	  af	  sommeren.	  Man	  er	  velkommen	  til	  at	  tilmelde	  sig.	  
Det	  er	  måske	  nok	  det	  bedre	  alternativ.	  Sekretæren	  sørger	  for	  at	  få	  videreudsendt	  
invitationer	  til	  sådanne	  arrangementer.	  



Udendørs-‐sæsonen:	  Starter	  ca	  30/4.	  Ifølge	  bestyrelsens	  suveræne	  afgørelse.	  

Generalforsamligen	  blev	  afsluttet	  i	  god	  ro	  og	  orden,	  med	  spisning	  arrangeret	  af	  Peer,	  
Inge,	  Claus	  og	  Leif	  -‐	  udmærket	  og	  godt	  	  

	  

	  

	  

	  



Formandens beretning  2012 - Generalforsamling i Søllerød Petanqueklub d. 26. februar 2013

Efter at vi fik etableret vores klubhus og dertil hørende faciliteter i 2010-2011 med eget 
klubhus og faste baner på Rudegård stadion, er vi kommet ind i en god gænge, 
der inkluderer vores vinter petanque på Trørødskolen.
2012 har været et “Normaltår” for klubben, hvilket gør at der ikke er  meget at berette om.

Faciliterne er så gode, som vi kan ønske os. Nogen foretækker dog at spille udendørs 
pga indeklimaet i kælderen på Trørødskolen, men alligevel er fremmødet til vinterhalvårets
indendørs-petanque passende til at få afviklet nogle gode kampe på de to baner. 
En god ting ved indendørsbanen er åbenlyst den, at vi altid kan spille. Regn, slud og
sne er ingen hindring her. Til gengæld er der nogen der siger, det støver lidt rigeligt, 
selvom banerne bliver vandet, men det kan vi så skylle ned med en fanta eller
en grøn Tuborg på dåse - vi kan ikke forlange at få alt til 100 pct. perfektion 
- det vigtigste for mig, og forhåbentlig også for Jer er, at vi hygger os og har det godt sammen.

Vel er vi en lille klub, men vi skal alligevel føle os priviligerede med to baneanlæg til rådighed,
hvor vi både kan spille og hygge os året rundt.  Som jeg ser det, er det en god kombination.
Vore hyggeturneringer og grill arrangementer er populære og trækker fulde huse. 

Men jeg kan også slå fast, at vi altså som nævnt mere er en "hyggeklub" end en klub der går op
i at vinde turneringer og samle på pokaler, selv om vi på beskeden vis stillede et 4. mands-
hold, som deltager  i  DGI Nordsjælland turneringen 2012.
Vi stiller ikke op i 2013, interessen fra medlemmerne var  ikke stor i 2012, selvom vi blot 
skulle stille med 4 mand til hver af de 6 kampe. Vi placerede os dog midt i feltet.

Økonomisk løber det rundt, men det vil vores storartede kasserer Inge om lidt redegøre for. 
Vi skylder hende stor tak, fordi hun har påtaget sig den nok mest arbejdskrævende indsats i
klubben - altid udført til perfektion, ligesom hun lægger hjem - med alt hvad dertil hører - til
et af de få bestyrelsesmøder vi mener det nødvendigt at afholde.
Derfor stor TAK til Inge!!  Til resten af bestyrelsen vil jeg bare sig tak - Jeres el. vores indsats er
til at overse, d.v.s. vi gør det vi mener der er brug for!

Og på den måde triller vores lille forening jo stille og roligt der-ud-ad. Forhåbentlig til 
medlemmernes tilfredsstillelse, ellers er der jo hvert år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Vores medlemsstatus nogenlunde uforandret med en lille pil opad. Til alle vil jeg sige:
man er velkommen til at tage evt. interesserede venner eller bekendte
med til en eller et par prøveaftener - det ku' jo være, der var nogen der "bed på".

Ellers vil jeg sige tak til alle, her iaften og til vore ugentlige klubaftener. 
Hyggepetanque er jo ikke så ringe endda.

Tom/Peer


