
Generalforsamling	Sølerød	Petanque	Klub	8/3	2016	kl	19.00	

Valg	af	dirigent	
Leif ABC Hansen blev valgt til dirigent, Morten Bøgh som referent. 
Dirigenten konstaterede mødet korrekt indkaldt, og dermed beslutningsdygtigt. 
Hermed overdrages ordet til: 

Formandens	beretning	
" 
I modsætning til tidligere år må jeg nok sige at 2015 har været et stille og roligt år, 
uden de store udfordringer rent petanque-mæssig. 
Vi har sæsonen igennem haft et stabilt fremmøde til den ugentlige spilleaften, 
Desværre løb vi ind i nogle problemer på Trørød Skolen, vi blev simpelthen 
nægtet adgang på årets første spilledag. Der var en ny vandskade, som vi dog ikke 
havde indflydelse på, et rør i loftet var utæt. 
Det er en lang historie, jeg ikke skal komme ind på her, men ønsket er at indendørs 
banerne forhåbentlig er klar til efteråret. Vi, Leif og Peer følger op på sagen 
Vi har fået sat et telt op på Rudegård Stadion som erstatning for indendørsbanerne. 
Teltet står til og med tirsdag d. 5. April, hvor udendørssæsonen starter. 
Med stor hjælp fra Leif, der har så mange forbindelser, trak i trådene i det politiske 
miljø, så det efter mange sværdslag lykkedes at få kommunen til at bekoste 
opsætning og leje af teltet. Tak for det store arbejde Leif. 
 
Vi har et stabilt antal medlemmer, pt 22  og økonomisk løber det rundt, som det fremgår 
af det udsendte regnskab, det vil vor dygtige kasserer Inge redegøre for senere. 
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 3 møder, men jeg mener stadigvæk at de fleste 
spørgsmål bedst afklares ved, at vi taler om dem på de almindelige klubaftener. 
Udover mødeaktiviteterne er der i det daglige en række opgaver, der løbende skal løses. 
Hvis i ikke er tilfredse med vores arbejde, er der jo valg til bestyrelsen hvert år 
hvor 3 medlemmer er på valg 
Vi har ikke haft behov for hvervekampagner, der er en naturlig til- og afgang af 
medlemmer og banerne, især indendørsbanerne er fyldt godt op. 
Vi har fået et par nye medlemmer, Charlotte & Henning Munck Ejlersen. 
Velkommen i klubben. 
 
Årets store begivenhed var naturligvis klubmesterskabet, der blev afviklet på en 
anderledes måde i år. Der blev givet point ved hver hyggeturnering, disse blev lagt 
sammen i december og vupti vi havde nogle vindere. Klubmester blev Peer der fik 
vandrepokalen, 
Jørgen nr. 2 og Susanne og Ulla på en delt 3. plads. 
Vinpræmier til alle. 
Om det er den rigtige måde at afvikle mesterskabet på, må vi tage op til debat senere i 
aften. 
  



Vi har ikke deltaget i nogle officielle DGI  turneringer i 2015, vi skal jo være en 
hyggeklub.……. 
Til gengæld har vi et godt, venskabeligt sammenhold, hvor vi glæder os til om tirsdagen, 
at mødes og spille på kryds og tværs. Vi hygger os over en kop kaffe og 
ikke mindst de månedlige hyggeturneringer samt grill arrangementer er populære 
og trækker fulde huse. 
Enkelte af os, Lizzie og Peer deltog i Espergærde Open, hvor vi ikke blev nr. 1 – men 
fik en masse gode oplevelser på en skøn solskinsdag blandt 60 spillere fra 
Nordsjællandske klubber. 
Lizzie og Peer deltog også i Petanque træner kurset på Frederiksberg Stadion. 
I juli/August arrangerede formanden træningsdage i det ædle spil på Rudegård Stadion, 
hvor de forskellige teknikker blev gennemgået. 
Fint fremmøde og kan se at flere spillere er blevet meget bedre. 
  
I årets løb har vi arrangeret flere sociale arrangementer med stor succes, 
Vi havde: 
Skonnert tur på Øresund og besøg på Papirøen 
Petanque på taget hos Cab Inn i København 
Bowling i Rødovre Centrum  
Julefrokost på restaurant Nautilus i Vedbæk 
- stor tilfredshed med alle arrangementerne, med ønsket om flere i 2016 
det vil vi bestræbe os på at følge op. 
  
Udesæsonen forventes at starte tirsdag d. 5. april  2016 med en hyggeturnering. 
  
Vi har et godt forhold til Stadion, hvor stadionchef Steen Andersen altid er lydhør overfor 
og hjælper med de ønsker vi har. 
Lige nu er man ved at fjerne hammerkast anlægget, her vil vi få mulighed for en bane 
mere. 
Rudegård vedligeholdelsesteam holder vore baner pæne hver tirsdag. 
Stadion afholder brugerrådsmøde 4 gange årligt, hvor alle stadions idrætsklubber deltager 
og fortæller om nye tiltag.  
Peer deltager i disse møder. 
Økonomi 
Som det fremgår af det udsendte regnskab, har foreningens økonomi haft et godt år. 
Øl kassen giver stadigvæk et mindre overskud, tak til Claus som skaffer drikkevarer til en 
god pris. 
Inge vil senere gennemgå regnskabet. 
  
Endelig en tak til alle der har bidraget til, at vi har det rart og hyggeligt, ikke mindst til 
bestyrelsen for et godt samarbejde hele året. 
En speciel tak til Morten, der udfører et eksemplarisk arbejde som sekretær og 
Webmaster, vor hjemmeside er altid opdateret. 
Her ligger alle referater og resultater for klubmesterskaberne gennem tiderne. 
Gå ind på: www.sollerodpetanque.dk  og følg med. 
Tak for et spændende år 2015, vi er allerede godt i gang med 2016, 



Tak til alle, her i aften og til vor ugentlige klubaftener, hyggepetanque er jo ikke 
så ringe endda 
Vor lille forening triller stille og roligt videre. 
Til alle vil jeg sige: Man er altid velkommen til at tage venner eller bekendte med til en 
prøveaften. 
Har jeg glemt et eller andet der ikke står på dagsordenen? er 
enhver velkommen til at tage det op, når jeg nu overgiver beretningen til debat. 
Tak 
" 

Bemærkninger	til	formandens	beretning	
Grill to gange om måneden? Er jo en mulighed, grillen står der jo. Så forslaget er : 
Hyggeturnering d 1. tirsdag i måneden. Grill inden. Samt grill den 3. tirsdag i måneden.  
Lisbeth: Ros til bestyrelsen for god indsats i det politiske spil, og for god kommunikation 
til medlemmerne. 
Beregningen godtaget med applaus. 

Kassererens	beretning	
Inge gennemgik regnskabet. 
Medlemsskab af DGI og RI (Rudegård Idrætsråd) er den 3. største post i regnskabet. Men 
vi får noget ud af det: Invitation til billige og relevante kurser mv. Og i øvrigt er det 
obligatorisk. 
Regnskabet vedtaget. 

Fastlæggelse	af	kontingent	
Kontingent blev sat op til 400 kr sidste år. Det holder. Vedtaget. 

Valg	af	bestyrelsesmedlemmer	
Inge ønsker at fortsætte 
Peer fortsætter hvis Leif fortsætter som suppleant... og det gør han. 
Således vedtaget. 

Valg	af	revisor	
Henning valgt til revisor 

Indkomne	forslag	
Lizzie fremkom med forslag til ændret regnskab for klubmesterskab: Som det kører i 
øjeblikket betyder fremmøde-frekvens for meget: Har man forfald to gange er man reelt 
ude af turneringen.  Forslaget er følgende:  
I månedsturneringer gives points sådan: 
Vinder: 5 points 
2. plads: 3 points 
3. plads: 2 points 
Alle øvrige deltagere: 1 point. 
Afsluttende klubmesterskabsaften skal have karakter af et mesterskab, dvs. skal tælle lige 
så meget som de månedlige turneringer. Dvs. points opsamlet i månedsturneringer 



divideres med antal månedsturneringer, og hertil lægges så points opnået i 
klubmesterskabsaftenen.   
 
For at kvalificere sig til en placering skal man dog have fremmøde mindst 2 ud af de 6 
gange som klubmesterskabet kører over. 
Lizzie vil lave et skema, deltagerne i turneringer udfylder selv.  
Forslaget vandt tilslutning: Lad os prøve dette i kommende sæson.  

Eventuelt	-	mødetider	
Der spilles kl 19. Grillaftener starter kl 18. 

Eventuelt	-	forslag	til	sociale	arrangementer	i	kommende	sæson	
Nærum Jazzklub 
Cirkusrevyen 
Hveen - frokost - cykling - whiskysmagning 
Rosenborg 
Søfartsmuseet 
Ølbrygningskursus 
Holmen - Papirøen i Nationalmuseets regi 
Bakken - Matador-konceptet 
Cristiansborg - Gobeliner, frokost i tårnet 
 

Afslutning	af	generalforsamlingen	
...Skete i god ro og orden, kunne dirigenten til sin tilfredshed konstatere.  
 
 
 


