Ordinær Generalforsamling Søllerød Petanque Klub
Tirsdag d. 14. marts kl 18

Valg af dirigent
Leif A.B.C. Hansen blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og lovede at gøre sit bedste.
Referent blev Morten Bøgh. Indkaldelsen til generalforsamling konstateredes rettidigt
offentliggjort, nemlig pr 26. Februar.

Formandens beretning
2016 har været et bemærkelsesrigt år for Søllerød Petanqueklub. Vi blev uden varsel nægtet
adgang til vore indendørsbaner på Trørødskolen. Katastrofe for klubbens medlemmer.... Vi, Leif
og undertegnede, har kæmpet en brav kamp mod og med det kommunale system for at finde
frem til en løsning, til erstatning for den lukkede bane. Vi kunne ikke rigtig se at det var vores
problem, men alene kommunens - de måtte selvfølgelig finde en alternativ løsning uden
omkostninger for os. Der blev fremsat krav om kunststof på banen, på dette tidspunkt var
Rundforbi ikke kommet i spil. Vi besøgte kunststofbaner i nord og syd, leverandører af kunstgræs
og testede materialerne indtil vi kunne sige OK for et produkt.
Senere kom så Rundforbi Stadion på tale og fint med os. Klubberne i Birkerød, Mariehøj og
Søllerød fik fremvist lokalerne ved et åbent hus arrangement d. 5. januar 2017. resultatet var
positivt og forvaltningen, de gik videre med budget osv, men vores krav var stadig at det skulle
være uden omkostninger for klubberne.
Dagsorden fra Folkeoplysningsudvalget d. 28. februar er sendt pr. mail til alle medlemmer d. 6.
marts. Her kan i læse om den lykkelige udgang - nye baner på Rundforbi vil blive etableret og
bemærk....
helt uden omkostninger for klubberne. Lokalerne vil være færdige til efteråret når vi rykker
ind. HURRA
I perioden siden sidste generalforsamling har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Medlemsstatus: I november mistede vi vort kære medlem Kjeld - æret være hans minde, Munken
er sygemeldt i længere tid og Claus har valgt at melde sig ud af bestyrelse og klub.
Sociale arrangementer er blevet en tilbagevendende populær tradition. Juni 2016 mødtes vi til en
god middag på Bakken med efterfølgende Revy. Dejlig aften hvor alle hyggede sig.
I august deltog Lizzie og Peer i Espergærde Open. Det skulle flere medlemmer prøve, i får testet
jeres spilleniveau blandt 50 spillere fra andre Nordsjællandske Klubber.
September bød på en venskabskamp med Mariehøj Petanque Klub på en søndag med strålende
sol og rigtig fin beværtning af vore værter. Vi inviterer til returkamp i løbet af sommeren 2017.
Klubmesterskabet 2016 På en dejlig solskinsdag, søndag d. 2. oktober, afviklede vi det årlige
klubmesterskab. Morgenbord med kaffe startede spillet, alle i godt humør. Grillen blev tændt
ved frokosttid og klubben var igen vært for et dejligt måltid. Vindere: Klubmester Peer, Lis 2 og
Helge 3.
Julefrokost ved Planetariet Velbesøgt arrangement med fin buffet, bagefter trængte vi til lidt
motion og bevægede os til den nye Boulebar i Nørregade, hvor vi fik afviklet nogle spændende
spil.
Julegløgg hos formanden tirsdag d. 13.12.16 Velbesøgt komsammen med varme æbleskiver og
social hygge.

Klubbens økonomi er god, hvilket Inge vil fortælle mere om.
Vi starter udendørsturneringen 4. april 2017 kl. 18, vi griller og hygger.
Nye medlemmer er velkomne, så tal lige med din nabo.
En tak til bestyrelse, suppleant og revisor for vel udført arbejde.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen
Kassererens beretning
Regnskabet blev fremlagt. Det ser udmærket ud, med et overskud for 2016 på 2.015 kr. Under
punktet ’Andet’ findes bl.a. bespisning af hele klubben hos Kinamanden i Holte. Regnskabet blev
godkendt af generalforsamlingen.

Fastlæggelse af kontingent
Oplægget fra bestyrelsen er uændret kontingent, 400 kr. Dette blev vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant og revisor
På valg var Lizzie og Morten, som begge blev genvalgt. Leif genvalgt som suppleant, Henning
Laursen genvalgt som revisor. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Niels Hansen.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Peer som formand, Niels som
næstformand, Inge som kasserer, Morten som it og referent, Lizzie som medlem.

Indkomne forslag
Ulla var fremkommet med et forslag om at ændre en smule i pointsregnskabet for
klubmesterskabet. Ændringen er at fjerne reglen om tillægspoints for at møde op (1 point pr
mødegang). Dette blev vedtaget, samtidigt med at vi i øvrigt bevarer Lizzies udmærkede
pointsystem.
Helge var fremkommet med forslag om at ændre mødetidspunkt for ugentlig spilleaften tirsdag fra
kl 19 til kl 17. Hertil indvendte bl.a. Niels at der skal tages hensyn til det arbejdende folk. Efter
afstemning blev vedtagelsen: Kl 18. Dette gælder også grillaftenener: Grillen startes kl 18.

Eventuelt
Forslag om at mødes på banen også fx fredag kl 10. Generalforsamlingen fandt tidspunktet
fornuftigt, og forslaget er altså at man møder frem her hvis tid og lyst ud over ugentlig klubaften.
Leif A.B.C Hansen nedsatte sig i et udvalg for at revidere klubbens vedtægter. Der står fortsat i
vedtægterne at generalforsamling skal afholdes i februar, samt forældede oplysninger om
baneforhold. Efterfølgende indtrådte Niels Hansen også i udvalget.
Indkomne forslag bør sendes ud til medlemmerne i god tid inden generalforsamlingen så at man
kan overveje fuldmagt hvis man har en mening, men er forhindret i at møde frem.

Generalforsamlingen afsluttedes
I god ro og orden, kunne dirigenten konstatere.

