
Generalforsamling	  tirsdag	  23/2	  kl	  19	  på	  Rudegaard	  
Der	  var	  mødt	  16	  medlemmer	  af	  klubben	  op	  til	  generalforsamlingen	  på	  Rudegård	  
Stadion,	  Holte	  Hal2,	  mødelokale	  2.	  	  

1)	  Til	  ordstyrer	  blev	  enstemmigt	  valgt	  Leif	  
Som	  takkede	  for	  valget,	  og	  konstaterede	  at	  indkaldelsen	  var	  kommet	  ud	  i	  tide.	  

2)	  Formandens	  beretning,	  Peer:	  	  

	   	   "	  
Jeg	  vil	  starte	  med	  at	  byde	  jer	  velkomne	  til	  denne	  ordinære	  
generalforsamling	  i	  Søllerød	  Petanque	  Klub.	  	  

Vi	  spiller	  nu	  på	  16	  år,	  klubben	  startede	  d.	  24.	  Marts	  1998.	  Så	  det	  er	  jo	  
godt	  gået.	  

Medlemsstatus:	  
Klubben	  har	  et	  stabilt	  medlemstal	  og	  sidst	  har	  vi	  budt	  Susanne,	  Jørgen	  
og	  Lizzie	  velkomne	  i	  klubben.	  En	  hilsen	  til	  alle	  fra	  Lone	  Reenberg	  der	  
har	  meldt	  sig	  ud	  af	  klubben	  pga.	  anden	  tirsdagsaktivitet.	  

Aktiviteter:	  
Der	  har	  ikke	  været	  større	  anlægsarbejder	  i	  året	  der	  er	  gået,	  klubhuset	  
er	  færdigt	  og	  fungerer	  fint.	  	  

Stadion	  har	  afmærket	  udendørsbanerne	  med	  tennisbånd	  og	  sørger	  
pænt	  for	  den	  ugentlige	  vedligeholdelse.	  

Klubbens	  aktiviteter	  er	  jo	  først	  og	  fremmest	  de	  ugentlige	  klubaftener,	  
som	  vi	  er	  så	  heldige	  at	  kunne	  gennemføre	  året	  rundt.	  

Klubben	  har	  nogle	  stabile	  medlemmer,	  der	  stort	  set	  stiller	  op	  hver	  
tirsdag	  og	  under	  hyggelige	  former	  får	  spillet	  nogle	  omgange	  socialt	  
petanque.	  

Året	  igennem	  sørger	  vi	  også	  for	  lidt	  variation	  i	  den	  ugentlige	  rutine.	  Vi	  
afholder:	  

Klubmesterskab	  om	  efteråret	  med	  fine	  præmier,	  vi	  markerer	  starten	  
på	  udendørs	  og	  indendørs	  sæsonerne,	  vi	  holder	  en	  festlig	  
juleafslutning	  med	  varm	  gløgg	  og	  lune	  æbleskiver,	  og	  hver	  sidste	  
tirsdag	  i	  måneden	  har	  vi	  den	  traditionelle	  hyggeturnering	  hvor	  vi	  
spiller	  om	  et	  par	  flasker	  vin.	  



I	  sommerperioden	  ”griller”	  vi	  som	  optakt	  til	  månedens	  sidste	  
klubaften,	  hvor	  vi	  tager	  den	  lidt	  med	  ro.	  Kl.	  18	  er	  grillen	  varm	  og	  de	  af	  
medlemmerne	  der	  har	  lyst	  medbringer	  kød	  og	  drikkelse.	  

Vi	  fortsætter	  med	  vore	  grillaften	  sidste	  tirsdag	  i	  hver	  måned,	  når	  vi	  
går	  ind	  i	  udendørssæsonen.	  

Vi	  har	  ikke	  deltaget	  i	  DGI	  turneringen	  i	  2013	  pga	  manglende	  
spillerlyst,	  der	  skal	  stilles	  med	  4	  spillere	  hver	  gang	  og	  der	  er	  6	  kampe	  
mod	  andre	  klubber	  i	  Nordsjælland.	  

Turneringen	  afvikles	  normalt	  i	  juni	  og	  august,	  de	  der	  tidlige	  har	  
deltaget	  har	  virkelig	  nydt	  fællesskabet,	  beværtningen	  i	  
gæsteklubberne	  har	  været	  fortrinlig,	  og	  det	  er	  jo	  altid	  dejlig	  at	  få	  målt	  
sine	  egne	  evner	  mod	  fremmede.	  

Så	  tænk	  lige	  over	  om	  vi	  skal	  deltage	  i	  2014	  !!!!	  

Reglerne	  for	  DGI	  Amtsturneringen	  2014	  er	  ændret,	  så	  de	  samme	  4	  
spillere	  skal	  deltage	  hver	  gang.	  

Klubmesterskabet	  2013:	  
Blev	  afviklet	  tirsdag	  d.	  3.	  September.	  14	  medlemmer	  var	  mødt	  op	  til	  
denne	  dejlige	  aften	  med	  skønt	  sensommervejr.	  

Klubben	  var	  som	  sædvanlig	  vært	  med	  sandwich	  og	  lidt	  flydende.	  

Årets	  klubmester	  blev	  Lisbeth	  som	  nu	  får	  graveret	  sit	  navn	  i	  
vandrefadet.	  

Morten	  styrede	  som	  sædvanlig	  afviklingen	  af	  spillet	  på	  en	  myndig	  
måde	  i	  god	  ro	  og	  orden.	  

Bestyrelsesarbejdet:	  
De	  fleste	  løbende	  spørgsmål	  afklares	  bedst	  ved	  at	  vi	  taler	  om	  dem	  på	  
de	  almindelige	  klubaftener.	  Flere	  er	  vi	  trods	  alt	  ikke.	  	  

Det	  har	  resulteret	  i,	  at	  bestyrelsen,	  siden	  sidste	  Generalforsamling	  kun	  
har	  afholdt	  1.	  bestyrelsesmøde.	  

Tak	  til	  bestyrelsen	  for	  arbejdsindsatsen	  i	  det	  forløbne	  år.	  

I	  det	  daglige	  er	  der	  en	  række	  opgaver	  der	  skal	  løses:	  

Morten	  sørger	  	  som	  webmaster	  løbende	  for	  at	  klubbens	  hjemmeside	  
er	  up	  to	  date.	  Derfor	  skal	  der	  lyde	  en	  opfordring	  til	  medlemmerne	  om	  
at	  åbne	  hjemmesiden	  og	  	  læse	  de	  mange	  informationer	  som	  findes	  
der.	  



Inge	  styrer	  finanserne	  så	  godt	  at	  Henning	  som	  klubbens	  revisor	  har	  
svært	  ved	  at	  finde	  fejl.	  

Claus	  er	  vor	  drikkevare	  leverandør	  til	  gode	  priser.	  

Tak	  til	  dem.	  

Formanden	  deltager	  i	  de	  kvartalsvise	  brugerudvalgsmøder	  på	  
Rudegård	  Stadion.	  

Her	  er	  det	  muligt	  at	  komme	  med	  ros,	  ris	  og	  ønsker,	  samtidig	  gives	  der	  
en	  orientering	  om	  kommende	  anlægsaktiviteter	  på	  Stadion.	  

Baner:	  
Ved	  de	  ugentlige	  klubaftener,	  dækker	  banerne	  på	  Stadion	  og	  Trørød	  
Skolen	  vores	  behov,	  så	  længe	  klubben	  ikke	  er	  større	  end	  den	  er.	  Vi	  
påtænker	  at	  ”forlænge”	  indendørsbanen,	  så	  der	  bliver	  4.	  baner	  inden	  
sæsonen	  starter	  til	  efteråret.	  

Det	  ”ulækre”	  tæppe	  i	  vor	  ”Cafehjørne”	  på	  Trørødskolen	  bliver	  
udskiftet	  med	  et	  flot	  trægulv.	  	  Helge	  er	  så	  småt	  begyndt	  at	  planlægge	  
pålægningen	  af	  gulvet	  som	  Henning	  har	  doneret	  til	  klubben.	  

Tak	  for	  det.	  

Udendørssæsonen	  starter	  tirsdag	  d.	  6.	  Maj	  	  med	  hyggeturnering,	  hvis	  
der	  ikke	  er	  sne	  på	  banerne.	  

Økonomi:	  
Ser	  sund	  ud,	  vi	  har	  21	  betalende	  medlemmer.	  Det	  vil	  Inge	  fortælle	  
mere	  om	  senere.	  

Opfordring:	  
Jeg	  vil	  slutte	  denne	  beretning	  med	  at	  opfordre	  medlemmerne	  til	  at	  
forsøge	  at	  ”trække”	  nye	  medlemmer	  ind	  i	  klubben.	  Erfaringen	  synes	  at	  
vise	  at	  det	  er	  den	  sikreste	  måde	  at	  skaffe	  nye	  medlemmer	  på.	  

	   	   "	  
Kommentarer	  til	  formandens	  beretning:	  Vi	  kan	  godt	  være	  3-‐4	  medlemmer	  mere.	  
Der	  er	  plads	  på	  banerne,	  og	  alle	  kommer	  ikke	  hver	  gang.	  

3)	  Kassererens	  regnskab:	  	  
Det	  er	  pænt.	  Takket	  være	  Claus	  og	  hans	  drikkevare-‐leverancer.	  	  

Det	  bemærkes	  til	  regnskabet	  at	  de	  500	  kr	  for	  udlån	  af	  banen	  ikke	  er	  kommet	  ind,	  og	  
ikke	  vil	  komme	  ind.	  De	  vil	  ikke	  betale,	  da	  de	  ikke	  mener	  de	  bruger	  andet	  end	  
stadions	  faciliteter.	  



Generalforsamlingen	  i	  år	  er	  dyrere	  end	  sidste	  år,	  fordi	  klubben	  spenderer	  dyrere	  
smørrebrød.	  

Sponsorer:	  Der	  sker	  ikke	  så	  meget.	  Faktisk	  ikke	  noget.	  Tuborg	  fonden.	  Johannes	  Fog	  
fonden,	  var	  sikkert	  muligheder.	  

Men	  overskuddet	  er	  jo	  pænt.	  

Regnskabet	  blev	  godkendt.	  

4)	  Fastlæggelse	  af	  kontingent	  
Andre	  klubber	  er	  dyrere:	  henimod	  500	  kr	  pr	  år.	  Men	  vi	  har	  altså	  overskud.	  Kunne	  
der	  gøres	  mere	  ved	  vinterbanen?...	  Konklusion:	  Uændret	  kontingent:	  375	  kr	  pr	  år.	  	  

5)	  Eventuelle	  forslag	  fra	  bestyrelse	  og	  /	  eller	  medlemmer	  
Der	  var	  ikke	  indkommet	  nogen	  forslag,	  men	  punktet	  gav	  anledning	  til	  en	  diskussion	  
af	  vinterbanens	  meget	  varierende	  trille-‐kvalitet.	  Et	  forslag	  er	  at	  vande	  banen	  
mindre:	  	  det	  er	  prøvet,	  og	  det	  ser	  ud	  til	  at	  det	  hjælper.	  Et	  forslag	  er	  at	  fjerne	  tæppet	  
under	  midten	  af	  banen:	  Det	  gør	  vi:	  skærer	  ud	  fra	  6	  til	  11	  meter	  på	  den	  ene	  bane.	  
Helge	  og	  Peer	  er	  tovholder.	  

Endvidere	  blev	  diskuteret	  evt.	  deltagelse	  i	  DGI-‐turnering	  til	  foråret	  /	  sommer.	  
Tanken	  var	  at	  deltage	  i	  en	  4-‐mands-‐turnering.	  DGI	  kræver	  at	  man	  stiller	  med	  et	  fast	  
hold,	  altså	  det	  samme	  fra	  gang	  til	  gang.	  Ved	  håndsopretning	  konstateredes	  4	  
interesserede:	  Peer,	  Susanne,	  Leif,	  Henning.	  Der	  må	  nok	  melde	  sig	  to	  mere	  hvis	  det	  
skal	  være	  realistisk.	  

6)	  Valg	  af	  bestyrelse:	  	  
Inge,	  Leif	  (suppleant)	  og	  Peer	  blev	  genvalgt.	  	  

Som	  revisor	  blev	  Henning	  genvalgt.	  

Som	  revisorsuppleant	  blev	  Leif	  valgt	  (Stillingen	  har	  været	  ubesat	  i	  sidste	  
valgperiode).	  

7)	  Eventuelt:	  
Intet	  særligt,	  og	  mødet	  afsluttet	  i	  god	  ro	  og	  orden	  

Valget	  indebærer	  at	  bestyrelsen	  fortsætter	  med	  den	  hidtidige	  konstituering:	  

Peer	  (formand),	  Inge	  (kasserer),	  Morten	  (sekretær),	  Claus	  (næstformand,	  
sponsorer,	  drikkevarer),	  Eivin	  Beck	  (medlem),	  Leif(suppelant).	  

Smørrebrød	  herefter	  -‐	  af	  særdeles	  god	  og	  klassisk	  bonitet,	  tak	  til	  Inge	  for	  denne	  del	  
af	  arrangementet	  incl.	  bestik	  og	  porcelæn.	  


