
 
 

Svendborg Krocketklub 
Referat fra generalforsamlingen 

 
Torsdag den 14. februar 2019 kl. 15.30 i Multihuset 

 
Til stede var 23 medlemmer incl. bestyrelsen 

 
Formanden bød velkommen til den 11. generalforsamling. 

 
1. Valg af dirigent: Erling Knudsen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og erklærede 

generalforsamlingen for lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden. 
 

2.     Medlemsudvikling: I 2018 havde vi 37 aktive og 5 passive. Vi fik 2 nye medlemmer. 
 
        Årets gang; Vi har holdt enkeltmands pokalturnering og her blev nr. 1. Poul  
        Warming, nr. 2. Erling Knudsen, nr. 3. Svend Erik Kristensen, nr. 4. Ruth Hansen. 
 
        Fynsmesterskab, enkeltmands: i A2 vandt Erling Knudsen, i B2 blev Vagn Sørensen    
        nr. 2, i B1 blev Bjarne Jørgensen nr. 2.  
 
        Fynsmesterskab for par: I Hesselager vandt Sonja og Erling i C1. 
 
        DM for par i Ramløse: den 8. september deltog Sonja og Erling og blev DM i C1,  
        stort tillykke. 
 
        DM enkelt mand i Skørping: deltog Vagn Sørensen og Erling Knudsen ingen vandt 
 
        Puljestævne i Kværndrup den 1. september, deltog men ingen vandt. 
 
        Puljestævne i Hesselager den 9. september deltog 14 spillere, Linda og Vagn blev  
        nr. 2 i B-rækken. 
 
        Byfesten i Brændeskov den 30. juli deltog vi med 4 spillere. 
 
        På Rømø deltog 9 spillere, og Annelise og Ruth blev nr. 2 i C2, Sonja og Erling  
        blev nr. 2 i C1. 
 
        Hjemmesiden: Vores hjemmeside bliver flittigt besøgt, der har været over 8.000 
        likes, ca. 4.000 på et år det er gode tegn. 
 
        Socialt samvær: Den 5. april havde vi åbent hus for vores 10. års jubilæumsdag. 
        Der deltog mange gratulanter, som også prøvede at spille. Vi fik en pokal af Aase 
        og Kai Ove til klubturneringer. Kommunen gav nye gelænder ned opvisnings- 
        banen. Tak til alle giverne. 
 
        Den 21 juni afholdt vi vores jubilæumsfest i Tåsingehallen, hvor Flemming Haastrup 
        Jensen havde kræset for os. 
 
        Traditionen tro har vi vores faste højdepunkter: Juleafslutning, finalefest, sommer- 
        fest og generalforsamling, hvor der er stor tilslutning. Vi har også en bowlingdag i  
        marts mdr. med spisning. 
 
        Mange af os har været ude og spille i andre klubber. Nogle af disse er fast tradition 
        hvert år med arrangere stævner, så som: Rolfsted den 24-04. Faaborg den 18-06,       
        og Brændeskov Byfest den 30-06. 
 



 
 

        Kr. Himmelfart stævne afholdt vi for første gang i Svendborg, Multihuset, der deltog 
        60 spillere fra klubber på Fyn. 
 
        “Kom og vær med” stævne afholdt vi i Tåsingehallen den 25 juli, med 30 gr. varme 
        uden nogen kom noget til, og som forløb med stor tilfredshed, der deltog 75 spillere 
        Flemming Hastrup Jensen havde igen fremtryllet en god menu og rigeligt med vand 
 
        Med vores formålsparagraf §2, har vi markeret mærkedage med en lille opmærksomhed.  
        Det drejer sig om: Annie Jørgensen 70, Keld Gorming 85, Sonja Knudsen     
        70. Annelise og Karl Jul, Lena og Holger, Pia og Ole, der alle havde guldbryllup. 
 
        Jeg takker for det år der gået og den tilslutning og opbakning, som hver især har  
        været med til at bibringe foreningen. Jeg vil også takke bestyrelsen for dens store  
        indsats I har gjort, uden jer kunne klubben ikke fungere, jeg håber I stadig vil bakke 
        op om vores arbejde. TAK. 
 
        Beretningen blev godkendt. 
 
3.     Aflæggelse af årsregnskab: Steen gennemgik årsrapporten, som blev godkendt. 
        Der var indtægter på kr. 25.044,58 og udgifter på kr. 30.153,80, års resultat kr.  
        - 5.687,22, aktiver i alt. kr. 20.812,04. 
 
4.     Fastsættelse af kontingent for 2020: uændret kr. 200,00 for aktive + medlemskab  
        af SVSI, passive kr. 150,00. 
 
5.     Indkomne forslag: Fra Vagn Sørensen, hvis klubben er forhindret i at bruge” kamp- 
        banen”, så benytte træningsbanen i stedet for. Blev vedtaget at vi prøver. 
 
6.     Valg af kasserer: Steen Warming, genvalgt. 
 
7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer: Birgit Christensen modtager ikke genvalg. 
        Linda Petersen, genvalgt. 
        Vagn Sørensen og Svend Erik Kristensen blev valgt ind. 
 
8.     Valg af revisor: Ole Hilsberg, genvalgt.  
 
9.     Valg af revisorsuppleant: Karl Jul modtager ikke genvalg. Annie Jørgensen valgt. 
 
10.   Eventuelt: Krocket Fyn og klubben har parturnering, der kommer indbydelser ud. 

• Ny sommerspilletid tages op senere. Der er ros fra DGI for vores hjemmeside. 

• Generalforsamlingen sluttede kl. 16.35, Erling takkede for god ro og orden. 

• Efter generalforsamlingen var der spisning med 3 stk. smørrebrød, 1 øl/vand. 

            
 
 
        ________________________________            ________________________________ 
        Dirigent.: Erling Knudsen                                    Formand.: Bjarne B. Jørgensen 
 
 
 
 
        Referent.: Lone Nygaard Hansen                            Dato__________________________ 


