
Generalforsamling	  Søllerød	  Petanque	  Klub,	  tirsdag	  24/2-‐2015	  
I	  Holtehal	  1,	  mødelokale	  1,	  kl	  19.00	  

	  

Formanden	  bød	  velkommen,	  og	  konstaterede	  det	  store	  fremmøde:	  17	  medlemmer	  
var	  mødt	  op,	  sidste	  år	  til	  generalforsamlingen	  var	  vi	  12.	  

Som	  ordstyrer	  blev	  valgt	  Leif	  A.B.C.	  Hansen.	  

Han	  takkede	  for	  valget,	  og	  konstaterede	  generalforsamlingen	  rettidigt	  indkaldt.	  
Referent	  er	  Morten.	  	  

Herefter	  ordet	  til	  	  

Formandens	  beretning:	  
"	  

I	  modsætning	  til	  tidligere	  år	  må	  jeg	  nok	  sige	  at	  2014	  har	  været	  et	  ”normal-‐år”	  i	  
klubben,	  hvilket	  betyder	  at	  der	  ikke	  er	  så	  meget	  nyt	  at	  berette	  om.	  Vi	  har	  sæsonen	  
igennem	  haft	  et	  flot	  fremmøde	  til	  den	  ugentlige	  spilledag,	  Især	  ved	  trofast	  fremmøde	  
af	  de	  mange	  nyere	  medlemmer	  der	  er	  i	  klubben.	  Hvor	  det	  mere	  kniber	  for	  ”den	  
gamle	  garde”	  at	  	  møde	  op.	  

Vi	  har	  haft	  lidt	  frafald	  i	  medlemsskaren,	  Aksel	  Olsen	  har	  meldt	  sig	  ud	  pga	  sygdom	  og	  
Eyvind	  Mortensen	  er	  langtidssygemeldt.	  Eivind	  Beck	  er	  flyttet	  nordpå	  og	  har	  derfor	  
udmeldt	  sig	  af	  klubben.	  

Årets	  store	  begivenhed	  var	  selvfølgelig	  klubmesterskabet	  2014	  der	  blev	  afholdt	  
tirsdag	  d.	  9.	  September	  2014.	  Morten	  styrede	  på	  mesterlig	  vis	  de	  21	  deltagere.	  Tak	  
for	  det.	  Klubben	  var	  som	  sædvanlig	  vært	  ved	  et	  grill-‐arrangement	  med	  tilhørende	  
våde	  varer.	  Vejret	  virkede	  truende,	  men	  vi	  nåede	  heldigvis	  det	  meste	  inden	  et	  
kraftigt	  skybrud	  gjorde	  det	  umuligt	  at	  fortsætte.	  Morten	  startede	  computeren	  og	  ved	  
en	  matematisk	  fordelingsnøgle	  lykkedes	  det	  trods	  alt	  at	  kåre	  årets	  vindere.	  
Klubmester:	  Kirsten	  Ravnkilde	  der	  fik	  overrakt	  vandre-‐fadet	  af	  sidste	  års	  vinder	  
Lisbeth.	  Nr.	  2	  blev	  Lisbeth	  og	  3.	  Pladsen	  gik	  til	  Lizzie	  -‐	  så	  de	  seje	  piger	  dominerede	  
og	  løb	  med	  de	  3.	  førstepladser.	  Alle	  fik	  de	  overrakt	  flotte	  vinpræmier.	  

I	  juli	  lavede	  Helge	  og	  Peer	  den	  nye	  port	  til	  vort	  klubhus	  på	  Stadion	  så	  vi	  fremover	  
skulle	  være	  fri	  for	  plørede	  fodaftryk	  på	  borde	  og	  bænke.	  Tak	  til	  Helge	  for	  indsatsen.	  

I	  første	  omgang	  nægtede	  stadion	  os	  at	  låse	  den	  nye	  port,	  Stadion	  skal	  være	  åben	  for	  
alle…..?	  Men	  efter	  at	  vi	  har	  lånt	  ”garagen”	  ud	  i	  vinterperioden	  til	  Skiklubben	  –	  de	  
parkerer	  deres	  snemaskine	  til	  præparering	  at	  lysløjpen	  der	  –	  så	  fik	  piben	  en	  anden	  
lyd	  og	  vi	  må	  nu	  låse	  den	  yderste	  port	  også.	  Lyskontakten	  er	  samtidig	  flyttet	  ud	  i	  det	  
forreste	  rum	  så	  vi	  ikke	  skal	  famle	  i	  mørke	  når	  koden	  skal	  indtastes	  på	  depotrummet.	  



Koden	  er	  stadigvæk	  2010	  til	  depotet	  og	  1212	  til	  porten.	  

Inden	  vi	  rykkede	  indendørs	  udvidede	  Helge,Claus	  og	  Peer	  indendørsbanerne,	  så	  det	  
nu	  	  er	  muligt	  at	  spillle	  på	  4.	  Baner.	  Helge	  og	  Peer	  lagde	  samtidig	  trægulv	  i	  vort	  
cafeområde	  –	  det	  virker	  lidt	  hyggeligere	  nu.	  

Juleafslutningen	  d.	  16.	  December	  forløb	  godt,	  strålende	  humør	  blandt	  de	  16	  
deltagere,	  Claus	  serverede	  som	  sædvanlig	  ”hjemmelavede”	  æbleskiver	  og	  
PeerServerede	  gløgg,	  lavet	  efter	  speciel	  munkeopskrift.	  Årets	  julenisser	  blev	  Niels-‐
Annie	  og	  Tom	  der	  fik	  overrakt	  fine	  præmier.	  Tak	  for	  det	  fine	  fremmøde	  og	  for	  god	  ro	  
og	  orden.	  

Vi	  fik	  desværre	  meddelelse	  om	  en	  større	  vandskade	  i	  ugen	  efter	  juleafslutningen,	  
brandhanen	  var	  ikke	  lukket	  og	  slangen	  havde	  stået	  med	  tryk	  på,	  hvilket	  bevirkede	  at	  
den	  var	  sprunget	  af	  og	  vandet	  fossede	  ud.	  Der	  har	  været	  opsat	  vandsugere	  og	  vi	  har	  
intet	  hørt	  efterfølgende.	  	  Det	  viste	  sig	  at	  andre	  benyttede	  indendørsbanen	  uden	  vor	  
vidende,	  så	  hvem	  der	  var	  skyldig	  i	  skaderne	  fandt	  man	  aldrig	  ud	  af.	  Men	  vi	  skal	  nok	  
være	  mere	  påpasselige	  fremover.	  

Udesæsonen	  forventes	  at	  starte	  tirsdag	  d.	  1.	  Maj	  med	  en	  hyggeturnering.	  

Vi	  har	  ikke	  deltaget	  i	  DGI	  turneringen	  i	  efteråret;	  man	  lavede	  reglerne	  om	  så	  det	  er	  
de	  samme	  	  4	  spillere	  der	  skal	  møde	  på	  holdet	  hver	  gang	  og	  det	  havde	  vi	  ikke	  
mulighed	  for	  at	  honorere.	  Hvis	  der	  er	  stemning	  for	  det	  kan	  vi	  jo	  tage	  deltagelsen	  i	  
2015	  op	  igen.	  Spilleplaner	  udsendes	  i	  øjeblikket	  af	  DGI-‐Nordsjælland.	  

Vi	  har	  et	  godt	  forhold	  til	  Stadion,	  hvor	  stadionchef	  Steen	  Andersen	  altid	  er	  lydhør	  
overfor	  vore	  ønsker	  og	  behov.	  Stadion	  afholder	  brugerrådsmøde	  hver	  2.	  Måned	  
hvor	  brugere	  af	  stadions	  faciliteter	  mødes	  og	  kan	  fremsætte	  ris/ros/ønsker.	  Peer	  
deltager	  i	  disse	  møder.	  

Økonomi	  

Som	  det	  fremgår	  af	  det	  udsendte	  regnskab,	  har	  foreningens	  økonomi	  haft	  et	  godt	  år.	  
Vi	  har	  søgt	  Danske	  Banks	  Fond	  om	  et	  beløb	  til	  renovering	  af	  banerne	  på	  
Trørødskolen	  samt	  køleskab	  og	  et	  cafebord	  mere.	  Vi	  afventer	  svar.	  Inge	  vil	  senere	  
gennemgå	  regnskabet.	  

Vi	  har	  ikke	  haft	  behov	  for	  hvervekampagner	  i	  år,	  vore	  baner	  er,	  især	  indendørs	  max	  	  
udnyttede,	  så	  vi	  har	  ikke	  behov	  for	  væsentlig	  flere	  medlemmer	  lige	  nu.	  

Vi	  har	  til	  gengæld	  et	  godt	  og	  venskabeligt	  sammenhold,	  nogle	  hyggelige	  grill	  aftener	  
og	  hyggeturneringer.	  

Også	  en	  tak	  til	  Annie	  for	  hendes	  trofaste	  kaffebrygning	  som	  vi	  alle	  nyder	  godt	  af.	  

	  	  

Bestyrelsesarbejdet	  



De	  fleste	  løbende	  spørgsmål	  bedst	  afklares	  ved	  at	  vi	  taler	  om	  dem	  på	  de	  almindelige	  
klubaftener.	  Det	  har	  resulteret	  i	  ,	  at	  bestyrelsen	  siden	  sidste	  generalforsamling	  kun	  
har	  afholdt	  et	  bestyrelsesmøde.	  

Jeg	  vil	  gerne	  sige	  tak	  til	  de	  øvrige	  bestyrelsesmedlemmer	  for	  en	  god	  arbejdsindsats	  i	  
det	  forløbne	  år.	  

Tak	  for	  et	  spændende	  år	  2014,	  vi	  er	  allerede	  godt	  i	  gang	  med	  2015.	  

Har	  jeg	  glemt	  et	  eller	  andet	  ?	  

Enhver	  er	  velkommen	  til	  at	  tage	  det	  op,	  når	  jeg	  nu	  overgiver	  beretningen	  til	  debat.	  

"	  

Debat:	  
Beretningen	  blev	  godkendt	  

Regnskab:	  
Der	  er	  et	  overskud	  på	  661,50	  kr.	  'Udendørsbaner'	  med	  1.878,80	  dækker	  også	  
indkøbet	  af	  vor	  nye	  gas-‐grill.	  'Petanque-‐baner	  anlæg'	  med	  144,70	  kr	  er	  væsentligst	  
det	  nye	  gulv	  i	  opholdsområdet	  i	  indendørsbanen.	  	  (Selve	  gulvet	  var	  gratis	  men	  der	  
er	  købt	  skruer	  mv).	  	  'DGI'	  er	  0	  kr	  da	  vi	  ikke	  deltog	  i	  DGI-‐turneringen	  i	  2014.	  

'Udlån	  af	  bane'	  indebærer	  at	  der	  i	  2013-‐regnskabet	  var	  en	  indtægt	  på	  500	  kr	  som	  
aldrig	  dukkede	  op.	  I	  stedet	  for	  at	  udsende	  et	  nyt	  2013-‐regnskab	  er	  de	  manglende	  
penge	  påført	  som	  en	  negativ	  indtægt	  i	  2014-‐regnskabet.	  

En	  ekstra	  sammentælling	  af	  regnskabet	  viser:	  at	  det	  stemmer.	  	  

Fastlæggelse	  af	  kontingent:	  
Kontingentet	  i	  øjeblikket	  er	  375	  kr	  pr	  år.	  

Bestyrelsen	  foreslår	  det	  hævet	  til	  400	  kr	  pr	  år.	  

Ingen	  indvendinger	  herimod:	  forslaget	  vedtaget.	  

Forslag	  fra	  medlemmer	  og	  bestyrelse:	  
Ingen	  sådanne.	  

Valg	  af	  bestyrelse	  og	  suppleant	  
Lizzie	  foreslås	  af	  bestyrelsen	  til	  den	  ledige	  bestyrelsesplads	  efter	  at	  Eivin	  Beck	  har	  
trukket	  sig.	  	  

Lizzie	  er	  valgt.	  

Leif	  blev	  genvalgt	  som	  suppleant.	  

Henning	  Laursen	  genvalgtes	  som	  revisor	  



Morten	  og	  Claus	  blev	  genvalgt.	  

Eventuelt	  
Forslag	  om	  at	  mødetid	  til	  klubaftener	  flyttes	  til	  kl	  18.00	  (fra	  kl	  19.00).	  	  

Det	  blev	  vedtaget	  at	  mødetiden	  fra	  og	  med	  1/6	  2015	  er	  kl	  18.00	  

Afslutning	  
Skete	  under	  god	  ro	  og	  orden	  

	  

	  


