Generalforsamling 27/3-2019 kl 18
1. Valg af ordstyrer
Leif A.B.C Hansen blev enstemmigt valgt. Leif takkede for valget, og konstaterede
generalforsamlingen lovligt indkaldt – invitationen kom ud 25. januar, hvilket er mere end 14 dage
før generalforsamlingen.
Referent: Morten.

2. Formandens beretning:
"
Tak til alle fremmødte, dejligt at se så mange møde op.
Som i sikkert ved, har vi mistet et medlem i sidste måned. Henning Munken afgik ved døden og
blev bisat fra Mariebjerg Kapel, hvor Lizzie og Peer repræsenterede klubben. Æret være hans
minde.
Året 2018 har været et stille og roligt år, hvor vi endelig har fået baneproblemerne løst til alles
tilfredshed.
Vi har et stabilt medlemstal og økonomisk løber det pænt rundt, selvom vi flottede os med
julefrokost på Nautilus i Vedbæk. Et velbesøgt arrangement med stort fremmøde og alle hyggede
sig.
Bestyrelsen har afholdt 3 møder i 2018, men de fleste spørgsmål afklares heldigvis på vore
almindelige klubaftener.
Årets store begivenhed er naturligvis klubmesterskabet i september, hvor der blev kæmpet på
livet løs, alt imens der blev serveret morgenbord og grill frokost. En hyggelig dag, hvor nr. 1 blev
Peer, nr. 2 Henning 2 og 3. pladsen tog Helge.
Klubben fungerer hovedsageligt som hyggeklub, vi deltager ikke i stævner m.m. til gengæld har vi
et godt sammenhold i klubben.
Sociale arrangementer har der ikke været meget af, dog havde Henning 2 arrangeret fælles
bowling tur i maj til Tårnby, hvor vi mødtes på Skodsborg Station og drog afsted i samlet flok. Fint
fremmøde og god frokost. Tak for det.
En tak til bestyrelsen, revisor og suppleant for vel udført arbejde.
En tak skal også lyde til vor øl leverandør, Claus, hvis indsats skæpper pænt i kassen.
"
Der var ingen spørgsmål til beretningen. Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt. Året udviser et underskud på 4.299 kr – hvilket er ok – vi er ikke nogen
sparekasse, og har ikke brug for en stor kassebeholdning.
Det bemærkedes at medlemsskab af DGI koster – på trods af at vi ikke deltager i stævner. Svaret
er at medlemsskab er obligatorisk.
Forsamlingen godkendte regnskabet.
En speciel tak til Inge for godt værtskab ved bestyrelsesmøderne i årets løb.

4. Fastlæggelse af kontingent
Der foreslås fortsat: 400 kr pr år. Vedtaget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lizzie og Morten er på valg.
Lizzie blev genvalgt, Morten ønskede ikke genvalg. Nyt medlem til bestyrelsen: Alice blev valgt.

6. Valg af suppleant og revisor
Leif blev valg til suppleant i bestyrelsen. Henning Laursen blev revisor.

7. Indkomne forslag
Forslag fra Henning Laursen: Spilletiden om sommeren ændres til onsdag, således at onsdag er
petanque-dag både vinter og sommer.
Peer vil undersøge med Stadion-administrationen om vi kan ændre til onsdag. Hvis ok herfra:
Forslaget er vedtaget, dvs. at vi spiller om onsdagen i sommerperioden. Normalt kl 18 – også ved
grillaftener.

8. Eventuelt
Start af sommerperioden: Vi starter onsdag den 8. maj kl 18.
Rengøring af klubhuset inden: lørdag den 4. maj kl 10: Leif + Bjarne + Henning II + Peer + Lizzie.
Peer sørger for kaffe og rundstykke.
Hjemmeside for klubben: Tanken er at skære noget ned på hjemmesiden: Kun at beskrive hvad
klubben er, hvad den hedder, og hvor og hvornår man mødes. Gerne med billeder. Leif står for
det. Morten står bi.
Klubmesterskab: Single turnering igen i år foreslås. Sådan bliver det – og tak til indsatsen fra Lizzie
desangående. Afholdes i september.
Turnering mod Mariehøj-centret: Der er generelt stemning for at gentage arrangementet. Dvs at vi
eller de inviterer. Bestyrelsen tager initiativ desangående.

9. Mødet hæves
I god ro og orden, også undervejs, hvilket ordstyreren takkede for.

