
Svendborg krocketklub
Referat fra generalforsamlingen torsdag den 16. april 2015kl. 16.00 

Tilstede: 36 medlemmer incl. Bestyrelsen

Formanden bød velkommen, og vi gik i gang med det første punkt på 
dagsordenen.

1. Valg af dirigent:
Kai Ove blev foreslået og valgt. Kai Ove erklærede generalforsamlingen 
for lovlig indkaldt, og gav ordet til formanden til formandens beretning.

2. Formandens beretning:
Bjarne startede med en status vedrørende medlemstal i årets løb, 37 aktive 
og 7 passive medlemmer, en fremgang på 6 medlemmer.
Vi mindedes 2 der var afgået ved døden, vores tidligere formand Jørgen 
og Ebbe Sand Jensen.
Bjarne gennemgik herefter, hvem der havde været til 
danmarksmesterskaber, samt resultatet af klubmesterskabet. Herefter blev 
også resultater fra forskellige turneringer, som medlemmerne havde 
deltaget i gennem årets løb også gennemgået.
Hjemmesiden blev også nævnt, den er meget set, ca. 11.000 gange i løbet 
af året.
Socialt samvær nævnede Bjarne en del om. Vi har også haft besøg af 
andre krocket klubber, samt besøgt vores venskabsklub Oksbøl.
Bjarne nævnte ligeledes vores økonomi, da vi ikke far tilskud fra SVSI 
mere.
Vi har haft en del runde fødselsdage, samt to guldbryllupper, som vi har 
givet buketter til.
Bjarne rundede sin beretning af med at takke medlemmer og bestyrelse, 
for det de havde ydet i det forgangne år.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

3. Aflæggelse af regnskabet ved kassereren:
Steen gennemgik det uddelte regnskab, og det blev også godkendt uden 
kommentarer.

4.
Bestyrelsen foreslog at flytte generalforsamlingen til i februar måned, så 
den ligger i starten af året, det er nemmere for foreningen. Det blev 
vedtaget enstemmigt.



Bestyrelsen foreslog, at give et tilskud på 300,00 kr. til de medlemmer 
som skal deltage i danmarksmesterskaber, da DGI ikke giver tilskud 
mere. Dette forslag blev også vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent for 2016:
Bestyrelsen foreslog 200,00 kr. for aktive, og 150,00 kr. for passive 
medlemmer til klubben Det blev også vedtaget.

6. Indkomne forslag:
Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
3 medlemmer var på valg:
Steen Warming, Holger Lund og Linda Pedersen.
De blev genvalgt med klapsalver. Heidi var udtrådt af bestyrelsen 

grundet sygdom, så der skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Birgit 
Christensen blev foreslået og valgt til bestyrelsen med klapsalver.

8. Valg af revisor:
Kurt Mortensen var på valg. Han blev genvalgt også med klapsalver.

9. Valg af revisorsuppleant:
Karl Jul blev genvalgt ligeledes med bifald.

10. Eventuelt
Linda vil gerne have, at der på tilmeldingssedlerne står hendes telefon
nummer samt sidste tilmeldingsfrist. Dette blev lovet.
Gerda reklamerede for et arrangement i SVSI regi.
Gunnar takkede for det arbejde, som der blev lavet i klubben.
Kai Ove kommenterede billede henvisning til Facebook. Det lovede 
Erling at undlade.
Kai Ove takkede herefter for god ro og orden, og gav ordet til formanden, 
som også takkede for god ro og orden.
Bjarne gav Heidi en flot buket blomster og takkede Heidi for det 
arbejde hun havde lagt i bestyrelsen. Heide kvitterede med at donere 
en bane til klubben.
Herefter var generalforsamlingen færdig, og vi gik til de 3 håndemadder 
som varslet.
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